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PROCES VERBAL  
al şedinţei Comisiei din zilele de 21, 22 şi 23 octombrie 2014 

 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii 
specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 21, 22 şi 23 
octombrie 2014, având următoarea ordine de zi: 

1. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru modificarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.34/2013 privind organizarea, 
administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi 
completarea Legii fondului funciar nr.18/1991 (raport comun cu Comisia 
juridică, de disciplină şi imunităţi şi Comisia pentru mediu şi echilibru 
ecologic; PL.x 471/2014). 

2. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru aprobarea preţului 
mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior (raport; PL.x 480/2014). 

Lucrările şedinţei din data de 21 octombrie 2014 au avut următoarea 
ordine de zi aprobată: 

1. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru modificarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.34/2013 privind organizarea, 
administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi 
completarea Legii fondului funciar nr.18/1991 (raport comun cu Comisia 
juridică, de disciplină şi imunităţi şi Comisia pentru mediu şi echilibru 
ecologic; PL.x 471/2014). 

Au fost prezenţi 35 de deputaţi, din totalul de 37 de membri ai comisiei. 
A absentat, motivat, domnul deputat Daniel Constantin. Domnul deputat 
Gheorghe Neţoiu a fost absent nemotivat.  

Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Nini Săpunaru, 
preşedintele comisiei. 

S-a trecut la dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru 
modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.34/2013 privind 
organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru 
modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr.18/1991 (PL.x 
471/2014). 

În timpul dezbaterilor s-a propus continuarea analizei în şedinţa viitoare 
a comisiei.  
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Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 22 octombrie 2014, având 
următoarea ordine de zi aprobată: 

1. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru modificarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.34/2013 privind organizarea, 
administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi 
completarea Legii fondului funciar nr.18/1991 (raport comun cu Comisia 
juridică, de disciplină şi imunităţi şi Comisia pentru mediu şi echilibru 
ecologic; PL.x 471/2014). 

 Au fost prezenţi 35 de deputaţi, din totalul de 37 de membri ai comisiei. 
A absentat, motivat, domnul deputat Daniel Constantin. Domnul deputat 
Gheorghe Neţoiu a fost absent nemotivat.  

Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Nini Săpunaru, 
preşedintele comisiei. 

S-a trecut la dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru 
modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.34/2013 privind 
organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru 
modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr.18/1991 (PL.x 
471/2014). 

Au continuat dezbaterile generale şi dezbaterile pe articole. După 
finalizarea dezbaterilor s-a propus amânarea analizei, pentru a se vedea şi 
prevederile ordonanţei de urgenţă a Guvernului care are acelaşi obiect de 
reglementare ca propunea legislativă. Propunerea a fost votată în unanimitate.  

Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 23 octombrie 2014. 
Ordinea de zi aprobată a fost următoarea: 

1. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru aprobarea preţului 
mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior (raport; PL.x 480/2014). 

Au fost prezenţi 35 de deputaţi, din totalul de 37 de membri ai comisiei. 
A absentat, motivat, domnul deputat Daniel Constantin. Domnul deputat 
Gheorghe Neţoiu a fost absent nemotivat.  

Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Nini Săpunaru, 
preşedintele comisiei. 

S-a trecut la dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru aprobarea 
preţului mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior (PL.x 
480/2014). 

Domnul deputat Ioan Cristian Chirteş, raportor, a prezentat proiectul de 
lege. Au urmat dezbateri generale şi dezbateri pe articole. În timpul 
dezbaterilor s-a propus amânarea analizei, pentru ca ministerul de resort să 
prezinte documentaţia privind calculul preţului mediu al unui metru cub de 
masă lemnoasă. Propunerea a fost aprobată în unanimitate.     

 
PREŞEDINTE,     SECRETAR,   

            Nini Săpunaru      Costel Şoptică 
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