COMISIA PENTRU MEDIU ŞI ECHILIBRU ECOLOGIC
28.05.2015
NR. 4C-27/132

SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIE
din 26 şi 28 mai 2015
Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic şi-a desfăşurat lucrările în zilele
de 26 şi 28 mai a.c.
La şedinţa din data de 26 mai a.c. au participat în calitate de invitaţi:
domnul Constantin Gheorghe, director în cadrul Ministerului Mediului,
Apelor şi Pădurilor.
Lucrările comisiei din ziua de 26 mai 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-x404/2015 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.2/2015 pentru modificarea şi completarea unor
acte normative, precum şi alte măsuri
2. PL-x415/2015 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea
art.62 din Ordonanţei Guvernului nr.81/2000 privind certificarea încadrării
vehiculelor înmatriculate sau înregistrate în normele tehnice privind
siguranţa rutieră, protecţia mediului şi în categoria de folosinţă conform
destinaţiei, prin inspecţia tehnică periodică
SESIZARE ÎN FOND
3. PL-x 28/2015 Cerere de reexaminare a proiectului de Lege pentru
modificarea şi completarea Legii apelor nr.107/1996
La punctul 1 al ordinii de zi, proiectul de lege a fost avizat favorabil cu
unanimitate de voturi.
La punctul 2 al ordinii de zi, propunerea legislativă a fost avizată
favorabil cu unanimitate de voturi.
La punctul 3 al ordinii de zi, cererea de reexaminare a proiectul de lege a
fost respinsă cu majoritate de voturi.

După finalizarea dezbaterilor, membrii Comisiei pentru mediu şi echilibru
ecologic şi membrii Comisiei pentru agricultură, silvicultură şi industrie
alimentară s-au reunit în şedinţă comună.
La şedinţa comună din data de 26 mai a.c. au participat în calitate de
invitaţi:domnul Jitendra P. Srivastava, reprezentant al Bancii Mondiale în
România, domnul Cezar Niculescu, specialist în probleme de mediu al
Bancii Mondiale în România şi doamna Naiana Milea, director PMUMinisterul Mediului, Apelor şi Pădurilor.
Pe ordinea de zi a şedinţei comune au figurat următoarele puncte:
1. PL-x 280/2013/2015 Propunere legislativă privind modificarea şi
completarea Legii nr.407/2006 - Legea vânătorii şi a protecţiei fondului
cinegetic
2. Prezentarea realizărilor proiectului “Controlul integrat al poluării cu
nutrienţi“
La punctul 1 al ordinii de zi, propunerea legislativă a fost adoptată cu
unanimitate de voturi.
La punctul 2 al ordinii de zi au fost prezentate realizările proiectului
“Controlul integrat al poluării cu nutrienţi“, proiect finanţat de Banca
Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BIRD) şi Facilitatea
Globală de Mediu (GEF) şi derulat în 69 de localităţi din zone vulnerabile la
poluarea cu nutrienţi.
La lucrările Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic din ziua de 26 mai
a.c. au fost prezenţi 20 deputaţi din numărul total de 21 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) înlocuit de domnul deputat
Munteanu Ioan(PSD), Manea Victor- Gheorghe(PNL), Marcoci Vlad (PSD),
Marica Petru-Sorin (PSD), Aurelian Mihai (PNL), Mihăilă Ioan(PSD), Molnár
Zsolt(UDMR) , Muntean Mircia(PSD), Negruţ Clement (Dem.Pop.), Pană
Adriana-Doina(PSD), Tiuch Cătălin(PSD), Ţigăeru Roşca Laurenţiu(PSD),
fiind absent domnul deputat Moţ Constantin-Stelian-Emil(PSD).
La lucrările Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic din ziua de 28 mai
a.c. au fost prezenţi 20 deputaţi din numărul total de 21 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), Mihăilă
Ioan(PSD), Molnár Zsolt(UDMR) , Muntean Mircia(PSD), Negruţ Clement
(Dem.Pop.), Pană Adriana-Doina(PSD), Tiuch Cătălin(PSD), Ţigăeru Roşca
Laurenţiu(PSD), fiind absent domnul deputat Moţ Constantin-StelianEmil(PSD).
Lucrările Comisiei din data de 28 mai 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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