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SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIE 

din 28 şi 30 aprilie 2015 

Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic şi-a desfăşurat lucrările în zilele 
de 28 şi 30 aprilie a.c. 

La şedinţa din data de 28 aprilie a.c. au participat în calitate de invitaţi: 
domnul Mircea Badea– secretar de stat în cadrul Ministerului Energiei, IMM 
şi Mediului de Afaceri, doamna  Anca Bujor – consilier în cadrul Ministerului 
Energiei, IMM şi Mediului de Afaceri, doamna Cătalina Groza, - director 
general adjunct în cadrul Ministerului Economiei, Comerţului şi Turismului, 
domnu David Ionel - Director Executiv în cadrul Romanian Wind Energy 
Association (RWEA), doamna Stan Laura – consilier juridic  şi domnul Jose 
Juan Canales – director general din partea EDS Renewables  şi domnul 
Verşescu Mihai  din partea PATRES.  

În ziua de 28 aprilie a.c., a avut loc şedinţa comună a Comisiei pentru 
mediu şi echilibru ecologic cu Comisia pentru industrii şi servicii.  

Pe ordinea de zi a şedinţei comune a figurat următorul punct: 

PL-x27/2015 - Proiect de Lege pentru aprobarea unor măsuri în domeniul 
promovării producerii energiei electrice din surse regenerabile de energie, 
ce 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 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 proiect de lege a fost adoptat cu  
unanimitate de voturi.  

După finalizarea şedinţei comune, membrii Comisiei pentru mediu şi 
echilibru ecologic au continuat dezbaterile asupra Comunicării Comisiei 
către Parlamentul European şi Consiliu Protocolul de la Paris - Un plan de 



acţiune pentru combaterea schimbărilor climatice după 2020 (COM 
(2015)81) 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic 
au hotărât întocmirea unui proiect de opinie favorabil cu unanimitate 
de voturi.  

Lucrările comisiei din data de 28 aprilie a.c au fost conduse de domnul 
deputat Peia Ninel, vicepreşedintele Comisiei pentru mediu şi echilibru 
ecologic. 

La lucrările Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic din ziua de 28 
aprilie a.c. au fost prezenţi 19 deputaţi din numărul total de 20 membri ai 
comisiei, după cum urmează: Carmen Ileana Moldovan(PSD), Cioată Cezar 
(PC-PLR),Peia Ninel(PSD),Varga Lucia-Ana(PNL), Suciu Vasile-Daniel(PSD), 
Thuma Hubert Petru Ştefan (PNL), Alexe Costel (PNL), Burlacu Ştefan 
(Dem.Pop.), Cozma Vlad-Alexandru(PSD), Manea Victor- Gheorghe(PNL), 
Marcoci Vlad (PSD), Marica Petru-Sorin (PSD), Aurelian Mihai (PNL), Molnár 
Zsolt(UDMR), Moţ Constantin-Stelian-Emil(PSD), Muntean Mircia(PSD), 
Negruţ Clement (Dem.Pop.), Tiuch  Cătălin(PSD), Ţigăeru Roşca 
Laurenţiu(PSD), fiind absent domnul deputat Mihăilă Ioan(PSD).  

 La lucrările Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic din ziua de 30 
aprilie a.c. au fost prezenţi 18 deputaţi din numărul total de 20 membri ai 
comisiei, după cum urmează: Carmen Ileana Moldovan(PSD), Cioată Cezar 
(PC-PLR),Peia Ninel(PSD),Varga Lucia-Ana(PNL), Suciu Vasile-Daniel(PSD), 
Thuma Hubert Petru Ştefan (PNL), Alexe Costel (PNL), Burlacu Ştefan 
(Dem.Pop.), Cozma Vlad-Alexandru(PSD), Manea Victor- Gheorghe(PNL), 
Marcoci Vlad (PSD), Marica Petru-Sorin (PSD), Aurelian Mihai (PNL), Moţ 
Constantin-Stelian-Emil(PSD), Muntean Mircia(PSD), Negruţ Clement 
(Dem.Pop.), Tiuch  Cătălin(PSD), Ţigăeru Roşca Laurenţiu(PSD), fiind 
absenţi: domnul deputat Mihăilă Ioan(PSD) şi domnul deputat Molnár Zsolt 
(UDMR).  

Lucrările Comisiei din data de 30 aprilie 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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