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Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 
25, 26, 27 şi 28 ianuarie a.c. 

La lucrările Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic din zilele de 25, 26 si 
27 a.c. au fost prezenţi 16 deputaţi din numărul total de 20 membri ai 
comisiei, după cum urmează: Carmen Ileana Moldovan (PSD), Cioată Cezar 
(PSD), Peia Ninel (PSD), Varga Lucia-Ana (PNL), Suciu Vasile-Daniel (PSD), 
Thuma Hubert Petru Ştefan (PNL), Alexe Costel (PNL), Burlacu Ştefan 
(neafiliat), Manea Victor-Gheorghe (PNL), Marica Petru-Sorin (PSD), Aurelian 
Mihai (PNL), Mihăilă Ioan (PSD),  Muntean Mircia (PSD),  Negruţ Clement 
(neafiliat), Pană Adriana-Doina (PSD), Ţigăeru Roşca Laurenţiu (PSD), fiind 
absenţi: Cosma Vlad-Alexandru (PSD), Marcoci Vlad (PSD), Molnár Zsolt 
(UDMR), Moţ Constantin-Stelian-Emil (PSD).  

La lucrările Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic din ziua de 28 au fost 
prezenţi 17 deputaţi din numărul total de 20 membri ai comisiei, după cum 
urmează: Carmen Ileana Moldovan (PSD), Cioată Cezar (PSD), Peia Ninel 
(PSD), Varga Lucia-Ana (PNL), Suciu Vasile-Daniel (PSD), Thuma Hubert Petru 
Ştefan (PNL), Alexe Costel (PNL), Burlacu Ştefan (neafiliat), Manea Victor-
Gheorghe (PNL), Marica Petru-Sorin (PSD), Aurelian Mihai (PNL), Mihăilă Ioan 
(PSD), Molnár Zsolt (UDMR), Muntean Mircia (PSD), Negruţ Clement 
(neafiliat), Pană Adriana-Doina (PSD), Ţigăeru Roşca Laurenţiu (PSD), fiind 
absenţi: Cosma Vlad-Alexandru (PSD), Marcoci Vlad (PSD), Moţ Constantin-
Stelian-Emil (PSD). 

Lucrările comisiei din data de 25, 26, 27 şi 28 ianuarie 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: 

 

 

 



SESIZĂRI ÎN FOND 

1. PL-x 211/2015 Proiect de Lege privind completarea art.39 din Legea 
vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr.407/2006. 

2. PL-x 832/2015 Proiect de Lege privind modificarea art.49 din Legea 
vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr.407/2006. 

La punctul 1 al ordinii de zi a fost prezent proiectul de Lege privind 
completarea art.39 din Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic 
nr.407/2006 (PL-x 211/2015). 

Propunerea legislativă are ca obiect completarea art.39 din Legea vânătorii şi 
a protecţiei fondului cinegetic nr.407/2006, cu modificările şi completările 
ulterioare, în vederea creării cadrului normativ necesar pentru desfăşurarea 
competiţiilor sportive avizate de federaţiile naţionale de resort. 
S-a arătat că proiectul de Lege se încadrează în categoria legilor ordinare, 
Camera Deputaţilor este Cameră Decizională, Consiliul Legislativ avizează 
favorabil propunerea legislativ, Senatul a adoptat proiectul de Lege.  

La punctul 2 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul de Lege privind 
modificarea art.49 din Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic 
nr.407/2006. (PL-x 832/2015). 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea articolului 49, în 
sensul în care constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor 
contravenţionale nu se mai află în competenţa poliţiştilor de frontieră, ci în 
competenţa personalului salariat cu atribuţii în domeniul cinegetic din cadrul 
administratorului fondului cinegetic naţional şi al gestionării fondurilor 
cinegetice, precum şi a altor structuri abilitate cu atribuţii specifice. 

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.  

 
 

  PREŞEDINTE,                                           SECRETAR, 
CARMEN ILEANA MOLDOVAN              VASILE DANIEL SUCIU 


