
 
 
 
 
 
 

COMISIA PENTRU MEDIU ŞI ECHILIBRU ECOLOGIC 
 

13.03.2014 
 

PROCES VERBAL 
din zilele de 25, 26 şi 27 februarie 2014 

 
Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic şi-a desfăşurat lucrările în zilele de  25, 
26 şi 27 februarie 2014. 

 
La lucrările Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic din zilele de 25 şi 26 
februarie a.c., din numărul de 20 membri ai Comisiei au fost prezenţi 19 
deputaţi.Doamna ministru Rovana Plumb (PSD) nu a participat la lucrările comisiei. 
 
La lucrările Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic din data de 27 februarie 
a.c., din numărul de 20 membri ai Comisiei au fost prezenţi 18 deputaţi.Doamna 
ministru Rovana Plumb (PSD) şi domnul deputat Muntean Mircia (PDL) nu au 
participat la lucrările comisiei. 

 
La şedinţa din data de 25 februarie a.c. au participat ca invitaţi: Anne Marie 
Jugănaru, secretar de stat - Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice, Horia 
Irimia, secretar de stat - Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, 
Oana Neneciu, director executiv - Ecopolis, Bărbulescu Dan, director executiv - 
Salvaţi Dunărea şi Delta, Diana Culescu, vicepreşedinte - Asociaţia Peisagiştilor din 
România, Loredana Diacu, reporter - Epoch Times. 
 
Lucrările şedinţei din 25 februarie a.c. au fost conduse de doamna deputat Carmen 
Ileana Moldovan, preşedintele Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea 
teritoriului. 
 
Pe ordinea de zi a şedinţei din data de 25 februarie 2014 a figurat următorul punct: 
 

SESIZARE ÎN FOND 
 

1. PLx. 459/2013 - Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea art.15 din 
Legea nr.24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din zonele 
urbane 
 



 2 
 
La punctul 1 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul de Lege pentru modificarea şi 
completarea art.15 din Legea nr.24/2007 privind reglementarea şi administrarea 
spaţiilor verzi din zonele urbane (PLx. 459/2013), ce are ca obiect de reglementare 
completarea Legii nr.24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi 
din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în 
sensul că deciziile de tăiere a arborilor sănătoşi din spaţiile verzi, luate la nivelul 
administraţiilor publice locale, să nu poată fi puse în aplicare decât după obţinerea 
avizului agenţiei judeţene pentru protecţia mediului. 
S-a arătat că proiectul de lege se încadrează în categoria legilor ordinare, Camera 
Deputaţilor este Cameră Decizională, Senatul a adoptat proiectul de lege în şedinţa 
din 6 noiembrie 2013, Consiliul Legislativ avizează favorabil proiectul de lege, 
Guvernul susţine proiectul de lege, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a 
avizat favorabil.  
Supus dezbaterilor, respectivul proiect de lege a fost adoptat cu unanimitate de 
voturi. 

 
În zilele de 26 şi 27 februarie a.c., lucrările s-au desfăşurat în cadrul grupurilor de 
lucru constituite în vederea studierii proiectelor de lege şi a altor documente 
înregistrate la Comisie. 

 
 

 

PREŞEDINTE, SECRETAR, 

CARMEN MOLDOVAN VASILE DANIEL SUCIU 

 

 

                                             
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.co?idc=11&leg=2008&cam=2&pag=comp20110328

