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din 16, 17 şi 19 noiembrie 2015 
 
 

Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic şi-a desfăşurat lucrările în 
zilele de 16, 17 şi 19 noiembrie a.c. 

La lucrările Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic din ziua de 16 
noiembrie a.c. au fost prezenţi 18 deputaţi din numărul total de 20 
membri fiind absenţi: domnul deputat Burlacu Ştefan (ND) şi domnul 
deputat Moţ Constantin-Stelian-Emil (PSD). 

La lucrările Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic din ziua de 17 
noiembrie a.c. au fost prezenţi 18 deputaţi din numărul total de 20 
membri fiind absenţi: domnul deputat Marcoci Vlad (PSD) şi domnul 
deputat Moţ Constantin-Stelian-Emil (PSD). 

La lucrările Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic din ziua de 19 
noiembrie a.c. au fost prezenţi 19 deputaţi din numărul total de 20 
membri fiind absent: domnul deputat Moţ Constantin-Stelian-Emil 
(PSD). 
Lucrările comisiei din data de 16 noiembrie a.c au fost conduse de 
doamna deputat Carmen Ileana Moldovan, preşedintele Comisiei 
pentru mediu şi echilibru ecologic. 
În şedinţa din 16 noiembrie a.c. Comisia pentru mediu şi echilibru 
ecologic a Camerei Deputaţilor şi Comisia pentru mediu a Senatului au 
audiat în şedinţă comună ministrul desemnat pentru Ministerul 
Mediului, Apelor şi Pădurilor, respectiv doamna Cristiana Paşca 
Palmer. 
În urma dezbaterilor, membrii comisiilor reunite au hotărât cu 
majoritate de voturi (26 voturi pentru şi 1 abţinere) emiterea unui 
aviz consultativ favorabil. 

Lucrările Comisiei din data de 17 şi 19 noiembrie a.c. s-au 
desfăşurat în cadrul grupurilor de lucru constituite în vederea studierii 
proiectelor de lege şi a altor documente înregistrate la Comisie. 

Pe ordinea de zi a şedinţei au figurat următoarele puncte: 

 

 



SESIZĂRI ÎN FOND 

 

1. Pl-x 769/2015 Propunere legislativă pentru completarea art.32 
din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.195/2005 privind protecţia 
mediului. 
2. PL-x 705/2015 Propunere legislativă pentru completarea Legii 
nr.46/2008 - Codul Silvic al României. 
3. Pl-x 72/2011 Propunere legislativă privind utilizarea, conservarea 
şi protejarea solului. 
4. 555/2015 Propunere legislativă pentru modificarea Legii vânătorii 
şi a protecţiei fondului cinegetic nr.407/2006. 
 

La punctul 1, Propunerea legislativă are ca obiect completarea 
art.32 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.195/2005 privind 
protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea 
nr.265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, intervenţia 
legislativă vizând interzicerea construirii instalaţiilor pentru 
valorificarea şi eliminarea deşeurilor periculoase şi/sau radioactive la o 
distanţă mai mică de 20 km faţă de linia de ţărm a Mării Negre, de 
ariile protejate şi de localităţile urbane, în vederea întăririi măsurilor de 
protecţie a mediului, şi implicit, de realizare a unui nivel adecvat de 
protejare a sănătăţii publice. 
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. 
La punctul 2, Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare 
completarea Legii nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, în sensul în 
care Ocoalele Silvice emitente a autorizaţiilor de exploatare, să solicite 
operatorului economic obţinerea avizului administratorului drumurilor 
locale ce urmează a fi tranzitate de către acestea, de la locul de 
exploatare al masei lemnoase până la locul de depozitare a acesteia. 
De asemenea, se propune ca pentru suprafeţele forestiere proprietate 
privată pe care sunt interzise tăierile prin lege, să nu se plătească 
impozit. 
S-a arătat că Propunerea legislativă se încadrează în categoria legilor 
ordinare, Camera Deputaţilor este Cameră Decizională, Consiliul 
Legislativ avizează favorabil proiectul de lege, Senatul a respins 
propunerea legislativă.  

La punctul 3, Propunerea legislativă are ca obiect instituirea unui 
cadru juridic unitar pentru elaborarea unor programe, măsuri şi acţiuni 



privind implementarea politicii naţionale de utilizare, conservare, 
protejare şi ameliorare a calităţii solului. Totodată, propunerea 
urmăreşte înfiinţarea centrelor regionale pentru gestionarea resurselor 
de sol pe lângă universităţile de ştiinţe agricole şi medicină veterinară. 

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.  

La punctul 4, Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare 
modificarea Legii vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic 
nr.407/2006 în sensul că producerea, procurarea, deţinerea, 
comercializarea şi utilizarea capcanelor, arcurilor, precum şi deţinerea, 
comercializarea, utilizarea şi reproducerea păsărilor de pradă şi a 
câinilor de vânătoare să se facă cu respectarea reglementărilor 
administratorului fondului de vânătoare. 

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.  

 

 
  PREŞEDINTE,                                           SECRETAR, 

CARMEN ILEANA MOLDOVAN              VASILE DANIEL SUCIU 


