
 
 
    

 
COMISIA PENTRU MEDIU ŞI ECHILIBRU ECOLOGIC 

                                                                                                              13.03.2014 
       Nr.4c-27/59      

                   
SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 

           din 11, 12 şi 13 martie 2014 
  
 
Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 11, 12 
şi 13 martie 2014.     
 
La lucrările Comisiei din 11 şi 12 martie a.c. au fost prezenţi 17 deputaţi din numărul 
total de 20 membri. Au absentat: domnul deputat Muntean Mircia (PDL), doamna 
deputat Plumb Rovana (PSD) şi domnul deputat Cozmanciuc Corneliu-Mugurel 
(PNL). 
 
În data de 13 martie a.c. au fost prezenţi la lucrările comisie 18 deputaţi din numărul 
total de 20 membri. Au absentat: domnul deputat Muntean Mircia (PDL) şi doamna 
deputat Plumb Rovana (PSD). 
 

Şedinţele comisiei din 11 şi 12 martie a.c. au fost conduse de doamna deputat Carmen 
Moldovan, preşedintele Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic. 
 
Pe ordinea de zi au figurat următoarele puncte: 

 
AVIZE 

 
1. Plx.59/2014 Propunere legislativă privind protejarea şi sprijinirea familiilor afectate 
de substanţe nocive provenite din extracţiile de ţiţei din zona Suplacu de Barcău; 
2. PLx.83/2014 Proiect de Lege privind protecţia animalelor utilizate în scopuri 
ştiinţifice; 

 
  SESIZĂRI ÎN FOND 

 
3. Plx.596/2013 Propunere legislativă pentru modificarea alin.(1) al art.11 din Legea 
nr.107/1996 - Legea apelor; 
4. Plx.608/2013 Propunere legislativă privind exploatarea resurselor naturale cu 
conţinuturi de metale preţioase ale României; 
5. BPI-3/E Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul 
Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor Programul „Aer curat pentru 
Europa” [COM (2013)918]; 
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6. BPI-4/E-s Propunere de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind 
limitarea emisiilor în atmosferă a anumitor poluanţi provenind de la instalaţii medii de 
ardere [COM (2013)919]; 
7. BPI-5/E Propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind 
reducerea emisiilor naţionale de anumiţi poluanţi atmosferici şi de modificare a 
Directivei 2003/35/CE [COM (2013)920]. 
 

La punctul 1 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost avizată negativ cu 
unanimitate de voturi; 
La punctul 2 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost avizat favorabil cu 
unanimitate de voturi; 
La punctul 3 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost respinsă unanimitate 
de voturi; 
La punctul 4 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost respinsă unanimitate 
de voturi; 
La punctul 5 al ordinii de zi, respectiva comunicare a primit un proiect de opinie 
favorabil cu unanimitate de voturi; 
La punctul 6 al ordinii de zi, respectiva propunere de directivă a primit un proiect de 
opinie favorabil cu unanimitate de voturi; 
La punctul 7 al ordinii de zi, respectiva propunere de directivă a primit un proiect de 
opinie favorabil cu unanimitate de voturi. 

 
S-a reintrodus, ca punct suplimentar, pe ordinea de zi din data de 11 martie a.c. 
proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea art.15 din Legea nr.24/2007 
privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din zonele urbane (PL-x 
459/2013). În urma dezbaterilor proiectul de lege a fost adoptat cu unanimitate de 
voturi. 

 
La lucrările Comisiei din 11 şi 12 martie a.c. din totalul celor 20 de membri au fost 
prezenţi 17 deputaţi, după cum urmează: Carmen Ileana Moldovan (PSD), Ştefan 
Burlacu (PP-DD), Laurenţiu Ţigăeru Roşca (PNL), Vasile-Daniel Suciu (PSD), Hubert 
Petru Ştefan Thuma (PNL), Dorel-Gheorghe Căprar (PSD), Cezar Cioată (PC), Vlad-
Alexandru Cosma (PSD), Ovidiu-Cristian Iane (PSD), Victor-Gheorghe Manea (PNL), 
Vlad Marcovici (PSD), Ioan Mihăilă (PDL), Molnar Zsolt (UDMR), Clement Negruţ 
(neafiliat), Ninel Peia (PSD), Andrei-Valentin Sava (PSD), Lucia Ana VARGA 
(PNL), fiind absenţi: doamna Rovana Plumb (PSD), domnul Mircia Muntean (PDL) şi 
domnul Corneliu-Mugurel Cozmanciuc (PNL). 
 

La lucrările Comisiei din 13 martie a.c. din totalul celor 20 de membri au fost prezenţi 
18 deputaţi, după cum urmează: Carmen Ileana Moldovan (PSD), Ştefan Burlacu (PP-
DD), Laurenţiu Ţigăeru Roşca (PNL), Vasile-Daniel Suciu (PSD), Hubert Petru Ştefan 
Thuma (PNL), Dorel-Gheorghe Căprar (PSD), Cezar Cioată (PC), Vlad-Alexandru 
Cosma (PSD), Corneliu-Mugurel Cozmanciuc (PNL), Ovidiu-Cristian Iane (PSD), 
Victor-Gheorghe Manea (PNL), Vlad Marcovici (PSD), Ioan Mihăilă (PDL), Molnar 
Zsolt (UDMR), Clement Negruţ (neafiliat), Ninel Peia (PSD), Andrei-Valentin Sava 
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(PSD), Lucia Ana VARGA (PNL), fiind absenţi: doamna Rovana Plumb (PSD) şi 
domnul Mircia Muntean (PDL). 
 

În ziua de 13 martie 2014, 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 
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