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SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI
din 9, 10 şi 11 septembrie 2014
Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic şi-a desfăşurat lucrările în lucrările în perioada
9-11 septembrie 2014.
La şedinţa din data de 9 septembrie a.c. au participat ca invitaţi: din partea Ministerului
de Finanţe Publice: domnul Gyorgy Attila, secretar de Stat şi doamna Caşu Paula, şef
birou; din partea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice: domnul Teofil
Gherlă, director şi din partea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice: doamna Anne
Jugănaru, secretar de stat.
Lucrările comisiei din data de 9 septembrie a.c. au fost conduse de doamna deputat
Carmen Ileana Moldovan, preşedintele Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic.
Pe ordinea de zi au figurat următoarele puncte:
AVIZE
1. PL-x 369/02.09.2014 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii
energiei electrice şi a gazelor naturale nr.123/2012, a Legii petrolului nr.238/2004,
precum şi pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.6/2014
privind exercitarea drepturilor şi îndeplinirea obligaţiilor ce decurg din calitatea de
actionar al statului la Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice
"Transelectrica" -S.A. şi la Societatea Naţională de Transport Gaza Naturale"
Transgaz"-S.A.Mediaş şi pentru modificarea unor acte normative
SESIZĂRI ÎN FOND
2. PL-x 364/02.09.2014 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă
a Guvernului nr.17/2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă
a Guvernului nr.115/2011 privind stabilirea cadrului instituţional şi autorizarea
Guvernului, prin Ministerul Finanţelor Publice, de a scoate la licitaţie certificatele
de emisii de gaze cu efect de sera atribuite României la nivelul Uniunii Europene
3. PL-x 358/02.09.2014 Proiect de Lege privind ratificarea Convenţiei Minamata cu
privire la mercur, deschisă spre semnare şi semnată de România la Kumamoto, la
10 octombrie 2013

La punctul 1 al ordinii de zi, respectivul propunere legislativă a fost avizată favorabil
cu unanimitate de voturi.
La punctul 2 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost adoptată cu
unanimitate de voturi.
La punctul 3 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost adoptată cu
unanimitate de voturi.
DIVERSE
În şedinţa din 9 septembrie a.c. doamna deputat Carmen Ileana Moldovan,
preşedintele Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic a prezentat solicitarea primită
din partea parlamentarilor aparţinând Grupului Partidului Naţional Liberal de a
demara procedurile în cadrul Comisiei în vederea invitării Ministerului Mediului şi
Schimbărilor Climatice, domnul Attila Korodi şi a Ministrului delegat pentru Ape,
Păduri şi Piscicultură, doamna Doina Adriana Pană la o discuţie cu membrii comisiei,
oferind posibilitatea domnilor miniştri să prezinte raportul de activitate şi strategia
ministerelor pe care le coordonează.
La lucrările comisiei din perioada 9-11 septembrie a.c. din totalul celor 21 de membri au
fost prezenţi 20 deputaţi, după cum urmează: Moldovan Carmen Ileana (PSD), Burlacu
Ştefan (PP-DD), Peia Ninel (PSD), Ţigăeru Roşca Laurenţiu (PSD), Suciu VasileDaniel(PSD), Thuma Hubert Petru Ştefan (PNL), Alexe Costel (PNL), Cioată Cezar (PC),
Cosma Vlad-Alexandru(PSD), Cozmanciuc Corneliu Mugurel (PNL), Manea Victor Gheorghe
(PNL), Marcoci Vlad(PSD), Marica Petru-Sorin (PSD), Mihai Aurelian (neafiliat), Mihăilă
Ioan (PSD), Molnar Zsolt (UDMR), Moţ Constantin-Stelian-Emil(PSD), Muntean
Mircia(PSD), Negruţ Clement (neafiliat), Tiuch Cătălin(PSD), fiind absentă: doamna
deputat Pană Adriana-Doina (PSD).
Lucrările Comisiei din zilele de 10 şi 11 septembrie a.c. s-au desfăşurat în cadrul
grupurilor de lucru constituite în vederea studierii proiectelor de lege şi a altor documente
înregistrate la Comisie.
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