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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
COMISIA PENTRU MEDIU ŞI ECHILIBRU ECOLOGIC 

 
                                                                      Bucureşti, 15.11.2017 
                                                                                   Nr.4c-27/835 

 
AVIZ 

 
asupra proiectului Legii prevenirii 

 
 
 

În conformitate cu prevederile art.95 şi art.115 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificarile și completări le ulterioare, Comisia pentru mediu şi 
echilibru ecologic a fost sesizată spre dezbatere şi avizare, în procedură de urgenţă, cu 
proiectul Legii prevenirii, trimis cu adresa nr. PL-x. 423/2017 din 6 noimebrie 2017.  

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de Lege în 
şedinţa din 31 octombrie 2017.  

Conform dispoziţiilor art.75 alin.(1) din Constituţia României, republicată şi ale art. 
92 alin. (9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificarile și 
completările ulterioare, Camera Deputaţilor este Cameră  decizională.  

Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 
modificarile și completările ulterioare, Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic a 
dezbătut proiectul de Lege în şedinţa din data de 14 noiembrie 2017. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, 
avizarea favorabilă a proiectului Legii, cu un amendament respins prevăzut în anexă. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Consilier parlamentar,  
Andreea Negulescu

PREŞEDINTE, SECRETAR, 
ION CUPĂ  PETRU FARAGO  

http://www.cdep.ro/pls/dic/cd.home1�
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ANEXA  

AMENDAMENT RESPINS  

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au respins următorul amendament: 

 

 
Nr. 
crt. 

Text adoptat de Senat  Text propus de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea 
amendamentelor 

Camera 
decizională  

0 1 2 3 4 
1.  

Anexa nr. I 
 
CONTRAVENŢIILE CARE INTRĂ 
SUB INCIDENŢA PREZENTEI LEGI 
 
(…) 
 
57. Art.3 alin. (2), alin. (3) lit. a) 
şi b), art. 4 lit. a) şi b), art. 6

 
 
 
 
 
 
 
 
1. Punctul 57 din Anexa nr. I  
se abrogă. 
 
 
 
Autor: deputat USR – Cornel 
Zainea  

 lit. 
a) şi c), art. 7 alin. (1) lit. d) şi f), 
art. 9 lit. f), art. 10 lit. a), art. 12 
lit. a)-d), g) şi h). art. 13 alin. (1) 
lit. e) şi f) şi alin. (2), art. 15 alin. 
(1) lit. c) şi e), art. 16 alin. (3), 
art. 17 lit. a) şi e), art. 19 alin. 
(4) lit. g)-i), m) şi o), art. 21 lit. 
a) şi b) din Legea nr. 171/2010 
privind stabilirea şi sancţionarea 
contravenţiilor silvice, publicată în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 513 din 23 iulie 
2010, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

 Camera 
Deputaţilor 
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