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Vă înaintăm, alăturat, Raportul comun asupra proiectului de 

Lege pentru modificarea art.9 alin.(21

În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte 
din categoria legilor ordinare. 

) din Ordonanţa de urgenţa 
a Guvernului nr.34/2013 privind organizarea, administrarea şi 
exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi 
completarea Legii fondului funciar nr.18/1991, trimis Comisiei 
pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice și 
Comisiei pentru mediu și echilibr u ecologic, spre dezbatere pe fond cu 
adresa nr. PLx nr.235 din 28 martie 2018.  

  
 

 
         PREŞEDINTE,                                            PREŞEDINTE, 
    Alexandru STĂNESCU                                       Ion CUPĂ 
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RAPORT COMUN 

asupra proiectului de Lege pentru modificarea art.9 alin.(21) din 
Ordonanţa de urgenţa a Guvernului nr.34/2013 privind 

organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi 
pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar 

nr.18/1991 
În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie 
alimentară şi servicii specifice şi Comisia pentru mediu şi echilibru 
ecologic au fost sesizate cu dezbaterea pe fond a proiectului de Lege 
pentru modificarea art.9 alin.(21

Conform prevederilor art.76 alin.(1) din Constituţia României, 
republicată şi ale art.92 alin. (9) pct. 2 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare Camera 
Deputaţilor este Cameră Decizională. 

) din Ordonanţa de urgenţa a 
Guvernului nr.34/2013 privind organizarea, administrarea şi 
exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi 
completarea Legii fondului funciar nr.18/1991, transmis cu adresa 
nr. PL-x nr.235 din 25 mai 2018 şi înregistrat cu nr.4c-
4/279/30.05.2018, respectiv cu nr.4c-27/283/30.05.2018. 

Senatul în calitate de primă Cameră sesizată a adoptat proiectul de 
lege în şedinţa din 16 aprilie 2018. 

La întocmirea prezentului raport, Comisia a avut în vedere avizul 
favorabil al Consiliului Legislativ (nr.282/03.04.2018),  avizul favorabil al 
Consiliului Economic și Social (nr.1326/ 27.03. 2018) și avizul favorabil al 
Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului (nr. 4c-
6/194/03.04.2018. 



 3 

 Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea 
alin.(21) al art.9 din Ordonanţa 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,aprobată cu modificări și completări prin Legea nr .86/2014, 
cu modificările și completările ulterioare,  în vederea facilitării închirierii şi 
exploatării pajiştilor aflate în proprietatea primăriilor. 

În conformitate cu prevederile art.61 și art.63 din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, republicat, membrii Comisiei pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice şi membrii Comisiei 
pentru mediu şi echilibru ecologic au examinat proiectul de lege în 
şedinţe separate. 

Membrii Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie 
alimentară şi servicii specifice au examinat proiectul de lege în şedința din 
23 mai 2018. La lucrările comisiei membrii acesteia au fost prezenti 
conform listei de prezență. 

Membrii Comisiei pentru mediu și echilibru ecologic au examinat 
proiectul de lege în ședința din 12 iunie 2018. La lucrările Comisiei 
pentru mediu şi echilibru ecologic și -au înregistrat prezența un număr de 
12 deputați, membri ai comisiei. 

În urma examinării proiectului de lege şi a opiniilor examinate, 
membrii celor două comisii au hotărât, cu majoritate de voturi, să 
propună Plenului Camerei Deputaţilor adoptarea proiectului de lege în 
forma prezentată de Senat.  

 Proiectul de lege  face parte din categoria legilor ordinare. 
 
 
    PREŞEDINTE,                                        PREŞEDINTE, 
       Alexandru STĂNESCU                             Ion CUPĂ 
       
 
 
   SECRETAR,                                                 SECRETAR, 
          Dan CIOCAN                                             Petru FARAGO 
                    
 
 
                          
             Consilier parlamentar,                       Consilier parlamentar,    
                      Ionela Began                                                            Alina Alexandriuc                                        
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