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PROCES VERBAL 

din 17 şi 19 martie 2015 

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

La lucrările Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic din ziua de 17 
martie a.c, din numărul total de 20 membri ai Comisie au fost prezenţi 19 
deputaţi, fiind absent domnul deputat Burlacu Ştefan(Dem. Pop.).  

La lucrările Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic din ziua de 19 
martie a.c, din numărul total de 20 membri ai Comisie au fost prezenţi 19 
deputaţi, fiind absent domnul deputat Burlacu Ştefan(Dem. Pop.). 

Lucrările comisiei din data de 17 martie a.c au fost conduse de domnul 
deputat Peia Ninel, vicepreşedintele Comisiei pentru mediu şi echilibru 
ecologic. 

Pe ordinea de zi au figurat următoarele puncte: 
 

AVIZE 

1. PL-x 180/2015 Proiect de Lege privind înfiinţarea, organizarea şi 
funcţionarea formelor istorice asociative de proprietate  

2. PL-x 220/2015 Propunere legislativă pentru modificarea art.17 şi 25 
din Legea nr.205/2004 privind protecţia animalelor (republicată în 30 
aprilie 2014), în sensul de a interzice folosirea animalelor sălbatice în 
circuri  

La punctul 1 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul de Lege privind 
înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea formelor istorice asociative de 
proprietate (Plx180/2015). 

Proiectul de Lege are ca obiect crearea cadrului legal pentru reînfiinţarea şi 
funcţionarea formelor istorice asociative de proprietate asupra terenurilor 
cu vegetaţie forestieră, cum ar fi: obştile de moşneni în devălmăşie, obştile 
răzeşeşti nedivizate, composesoratele, obştile de cumpărare, pădurile 
grănicereşti, pădurile urbariale, comunele politice, cooperativele precum şi 
alte comunităţi şi forme asociative. Totodată, se propune modificarea a 
două acte normative, respectiv Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea 
dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi cele forestiere, 



solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii 
nr.169/1997, cu modificările şi completările ulterioare şi Legea nr.46/2008- 
Codul silvic, cu modificările şi completările ulterioare. 

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

La punctul 2 al ordinii de zi a fost prezentată propunerea legislativă 
pentru modificarea art.17 şi 25 din Legea nr.205/2004 privind protecţia 
animalelor (republicată în 30 aprilie 2014), în sensul de a interzice folosirea 
animalelor sălbatice în circuri (PL-x 220/2015).  

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare completarea art.17 şi 
25 din Legea nr.205/2004 privind protecţia animalelor, republicată. Se 
preconizează introducerea unei noi infracţiuni la art.25 din actul de bază, în 
cazul folosirii animalelor sălbatice, capturate din natură ori născute în 
captivitate, în spectacole de circ şi în orice alt tip de spectacol ori expoziţie. 

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 avizată negativ cu majoritate de voturi.  

Lucrările Comisiei din data de 19 martie 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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