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PROCES VERBAL  

din 17 şi 19 februarie 2015 

Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic şi-a desfăşurat lucrările în zilele 
de 17 şi 19 februarie 2015. 

La lucrările Comisiei din ziua de 17 februarie a.c, au fost prezenţi 19 
deputaţi din numărul total de 21 membri ai comisie fiind absenţi:domnul 
deputat Cosma Vlad-Alexandru(PSD) şi domnul deputat Mihăilă Ioan(PSD).  

La lucrările Comisiei din ziua de 19 februarie a.c, au fost prezenţi 19 
deputaţi din numărul total de 21 membri ai comisie, fiind absenţi:domnul 
deputat Cosma Vlad-Alexandru(PSD) şi domnul deputat Mihăilă Ioan(PSD).  

La şedinţa din data de 17 februarie a.c. au participat în calitate de invitati: 
domnul Dan Popescu,secretar de stat în cadrul Ministerului Mediului, Apelor 
şi Pădurilor, domnul Mihai Albulescu, secretar de stat şi domnul Bobâlcă 
Cornel,director în cadrul Departamentului pentru Energie şi doamna Anne 
Jugănaru,secretar de stat în cadrul Ministerului Mediului, Apelor si 
Pădurilor.  

Lucrările comisiei din ziua de 19 februarie 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-x15/2015 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr.58/2014 privind stabilirea unor măsuri financiare şi pentru 
modificarea unor acte normative 

 
SESIZĂRI ÎN FOND 

 

2.Plx 28/2015 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 
apelor nr.107/1996 

3.PL-x27/2015 Proiect de Lege pentru aprobarea unor măsuri în 
domeniul promovării producerii energiei electrice din surse regenerabile de 
energie 



4.PL-x585/2014 Proiect de Lege pentru completarea art.17 alin(2) din 
Legea nr.47/2008 privind Codul Silvic 

5.PL-x560/2014 Propunerea legislativă pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.211/2011 privind regimul deşeurilor 

6.PL-x280/2013/2014 Propunere legislativă privind modificarea şi 
completarea Legii nr.407/2006 - Legea vânătorii şi a protecţiei fondului 
cinegetic 

La punctul 1 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul de Lege pentru 
modificarea şi completarea Legii apelor nr.107/1996 (Pl.x.28/2015). 
Actul normativ reglementează o serie de soluţii juridice pentru rezolvarea 
unor probleme stringente, extraordinare şi obiective, pe care le întâmpină 
autorităţile administraţiei publice locale, astfel: 

Se propune modificarea surselor de finanţare pentru asigurarea îndeplinirii 
în bune condiţii de către autorităţile administraţiei publice locale pe a căror 
rază teritorială se află plaje cu destinaţie turistică, a obligaţiilor prevăzute 
de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. ¡9/2006 privind utilizarea plajei 
Mării Negre şi controlul activităţilor desfăşurate pe plajă. 

Astfel, se propune ca sursele de finanţare să fie asigurate prin bugetele 
locale, cu finanţare integrală de la bugetul de stat prin anexă la legea 
anuală de aprobare a bugetului de stat. 

S-a arătat că proiectul de lege se încadrează în categoria legilor ordinare, 
Camera Deputaţilor este Cameră Decizională, Consiliul Legislativ 
avizează favorabil proiectul de ordonanţă de urgenţă, Senatul a 
adoptat proiectul de lege. Supus dezbaterilor, respectivul proiectul de lege 
a fost avizat favorabil cu unanimitate de voturi. 

La punctul 2 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul de Lege pentru 
modificarea şi completarea Legii apelor nr.107/1996(Pl.x.28/2015). 
Proiectul de lege are ca obiect modificarea şi completarea Legii apelor 
nr.107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, ca urmare a 
necesităţii adaptării şi actualizării legislaţiei naţionale cu noile reglementări 
europene în acest domeniu, în contextul îndeplinirii angajamentelor ce-i 
revin României şi care derivă din calitatea sa de stat membru al Uniunii 
Europene, evitând, astfel, eventualele sancţiuni generate de nerespectarea 
legislaţiei europene. 

S-a arătat că proiectul de lege se încadrează în categoria legilor ordinare, 
Camera Deputaţilor este Cameră Decizională, Consiliul Legislativ 
avizează favorabil proiectul de lege, Senatul a adoptat proiectul de 
lege. Supus dezbaterilor, respectivul proiectul de lege a fost adoptat cu 
unanimitate de voturi. 



La punctul 3 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul de Lege pentru 
aprobarea unor măsuri în domeniul promovării producerii energiei electrice 
din surse regenerabile de energie (Pl.x.27/2015). 

Proiectul de lege are ca obiect aprobarea unor măsuri în domeniul 
promovării producerii energiei electrice din surse regenerabile de energie. 
Potrivit Expunerii de motive, promovarea proiectului de lege este 
determinată de necesitatea de a asigura aplicarea în continuare şi fără 
discriminare a prevederilor Legii nr. 220/2008, cu modificările şi 
completările ulterioare, pentru centrale electrice din surse regenerabile de 
peste 125 MW şi armonizarea cadrului legislativ naţional cu prevederile 
cuprinse în Orientările privind ajutoarele de stat pentru protecţia mediului 
şi energie pentru perioada 2014-2020. 

S-a arătat că proiectul de lege se încadrează în categoria legilor ordinare, 
Camera Deputaţilor este Cameră Decizională, Consiliul Legislativ 
avizează favorabil proiectul de lege, Senatul a adoptat proiectul de 
lege. Supus dezbaterilor, respectivul proiectul de lege a fost adoptat cu 
majoritate de voturi. 

La punctul 4 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul de lege pentru 
completarea art.17 alin(2) din Legea nr.47/2008 privind Codul Silvic 
(Pl.x.585/2014).  
Proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea art.17 alin.(2) 
din Legea nr.46/2008 - Codul silvic, cu modificările şi completările 
ulterioare, cu o nouă literă, lit.k). Se preconizează ca proprietarul fondului 
forestier să aibă obligaţia de a permite, la solicitarea titularilor licenţelor de 
distribuire a energiei electrice, defrişarea arborilor aflaţi în culoarul de 
siguranţă a liniilor electrice, urmând ca pentru liniile electrice aeriene cu 
tensiune 110 KV acest culoar să fie de 32m, iar pentru cele de tensiune 
medie acesta să fie de 24m. 

S-a arătat că proiectul de lege se încadrează în categoria legilor 
organice, Camera Deputaţilor este Cameră Decizională, Consiliul 
Legislativ avizează favorabil proiectul de lege, Senatul a adoptat 
proiectul de lege. Supus dezbaterilor, respectivul proiectul de lege a fost 
respins cu unanimitate de voturi. 

La punctul 5 al ordinii de zi a fost prezentată propunerea legislativă 
pentru modificarea şi completarea Legii nr.211/2011 privind regimul 
deşeurilor(Pl.x.560/2014).  

Propunerea legislativă are ca obiect modificarea şi completarea Legii 
nr.211/2011 privind regimul deşeurilor, republicată, în sensul stabilirii, 
astfel cum rezultă din cuprinsul Expunerii de motive, a unor măsuri care să 
preîntâmpine poluările accidentale şi riscurile sanitare cauzate de circulaţia 
iraţională şi de stocările temporare repetate ale deşeurilor periculoase. 



S-a arătat că propunerea legislativă se încadrează în categoria legilor 
ordinare, Camera Deputaţilor este Cameră Decizională, Consiliul 
Legislativ avizează favorabil propunerea legislativă, Senatul a respins 
propunerea legislativă. Supusă dezbaterilor, respectiva propunere 
legislativă a fost respinsă cu majoritate de voturi. 

La punctul 6 al ordinii de zi a fost prezentată propunere legislativă privind 
modificarea şi completarea Legii nr.407/2006 - Legea vânătorii şi a 
protecţiei fondului cinegetic (PL.x.280/2013/2014). 
Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi 
completarea Legii vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr.407/2006, 
cu modificările şi completările ulterioare, în vederea asigurării unei protecţii 
mai eficiente pentru fauna cinegetică, a desfăşurării activităţii de vânătoare 
într-un cadru unitar organizat, prin stabilirea obligativităţii afilierii 
asociaţiilor vânătoreşti, exclusiv în scopul de reprezentare, a creşterii 
gradului de ordine şi disciplină în activitatea de promovare a noilor 
vânători, a diversificării metodelor de practicare a vânătorii, prin 
autorizarea desfăşurării acesteia cu arcul şi cu păsări de pradă, precum şi a 
sancţionării reprezentanţilor administratorului pentru încălcarea dispoziţiilor 
legale. 

S-a arătat că propunerea legislativă se încadrează în categoria legilor 
organice, Camera Deputaţilor este Cameră Decizională, Consiliul 
Legislativ avizează favorabil propunerea legislativă, Senatul a respins 
propunerea legislativă. Supusă dezbaterilor, respectiva propunere 
legislativă a fost amânată cu unanimitate de voturi. 

Lucrările Comisiei din data de 19 februarie a.c. 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 ILEANA MOLDOVAN                        VASILE DANIEL SUCIU 
 

 

 


