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PROCES VERBAL 
din 11 şi 12 iunie 2014 

 
Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 

11 şi 12  iunie 2014. 
 

Din numărul total de 21 membri ai Comisiei, în ziua de 11 iunie a.c., la lucrări 
au fost prezenţi 20 deputaţi, fiind absentă doamna deputat Adriana-Doina Pană (PSD). 
 

Din numărul total de 21 membri ai Comisiei, în ziua de 12 iunie a.c., la lucrări 
au fost prezenţi 19 deputaţi, fiind absenţi: domnul deputat Molnar Zsolt (UDMR) şi 
doamna deputat Adriana-Doina Pană (PSD). 
 

Lucrările comisiei din data de 11 iunie a.c. au fost conduse de doamna 
deputat Carmen Ileana Moldovan, preşedintele Comisiei pentru mediu şi echilibru 
ecologic. 

La şedinţa din data de 11 iunie a.c. au participat ca invitaţi Păiajen Ninel - 
consilier juridic în cadrul Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale, domnul Găman 
Sorin - director general adjunct în cadrul Ministerului Economiei, doamna Barbu 
Daniela - director în cadrul Departamentului pentru Energie, domnul Pasztor Sandor - 
secretar de stat în cadrul Departamentului pentru Ape, Păduri şi Piscicultură, Ministerul 
Mediului şi Schimbărilor Climatice, doamna Dobroiu Viorica - consilier şi doamna Tănase 
Daniela - şef serviciu în cadrul Ministerului Finanţelor Publice. 

 
Pe ordinea de zi au figurat următoarele puncte: 
 

AVIZE 
 

1. Plx.276/2014 - Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.571/2003 privind Codul Fiscal 

 
SESIZĂRI ÎN FOND 

 
2. Plx.227/2014 - Propunere legislativă pentru modificarea Legii minelor nr.85/2003 
3. PLx.266/2014 - Proiect de Lege privind ratificarea Protocolului privind protecţia 
mediului marin al Mării Negre împotriva poluării provenite din surse şi activităţi de pe 
uscat, semnat la Sofia, la 17 aprilie 2009 



4. Plx.285/2013 - Propunere legislativă privind pajiştile permanente şi pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative în domeniu 

 
La punctul 1 al ordinii de zi a fost prezentată propunerea legislativă pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal (Plx.276/2014), ce 
are ca obiect de reglementare modificarea art.160 lit.a), punctele 2 şi 4 din Legea 
nr.571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul 
modificării regimului de taxare inversă aplicabil deşeurilor feroase şi neferoase. 
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, iar 
Guvernul nu susţine propunerea legislativă. 
Supusă dezbaterilor, respectiva propunere legislativă a fost avizată negativ cu 
unanimitate de voturi. 
 

La punctul 2 al ordinii de zi a fost prezentată propunerea legislativă pentru 
modificarea Legii minelor nr.85/2003 (Plx.227/2014), ce are ca obiect de 
reglementare modificarea Legii minelor nr.85/2003, cu modificările şi completările 
ulterioare. Potrivit Expunerii de motive, demersul legislativ are în vedere ca anumite 
resurse minerale, respectiv rocile, apele geotermale, gazele care le însoţesc, apele 
minerale naturale (gazoase şi plate), apele minerale terapeutice, care în prezent se află 
în domeniul public al statului, să aparţină domeniului public al unităţilor administrativ-
teritoriale în raza cărora se află, în vederea unei mai bune valorificări în interesul 
acestora. 
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, 
Guvernul nu susţine adoptarea iniţiativei legislative. 
Supusă dezbaterilor, respectiva propunere legislativă a fost respinsă cu 
unanimitate de voturi. 
 

La punctul 3 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul de Lege privind 
ratificarea Protocolului privind protecţia mediului marin al Mării Negre împotriva 
poluării provenite din surse şi activităţi de pe uscat, semnat la Sofia, la 17 aprilie 2009 
(PLx.266/2014), ce are ca obiect de reglementare ratificarea Protocolului privind 
protecţia mediului marin al Mării Negre împotriva poluării provenite din surse şi 
activităţi de pe uscat, semnat la Sofia, la 17 aprilie 2009. Protocolul reprezintă o 
înţelegere internaţională, care, prin obiectul de reglementare, intră sub incidenţa Legii 
nr.590/2003 privind tratatele, urmând a fi supus ratificării Parlamentului prin lege. 
S-a arătat că proiectul de lege se încadrează în categoria legilor ordinare, Senatul 
este Cameră Decizională, Consiliul Legislativ avizează favorabil. 
Supus dezbaterilor, respectivul proiect de lege a fost adoptat cu unanimitate de 
voturi. 
 



La punctul 4 al ordinii de zi a fost prezentată propunerea legislativă privind 
pajiştile permanente şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative în 
domeniu (Plx.285/2013), ce are ca obiect de reglementare organizarea, 
administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente, precum şi modificarea şi 
completarea Legii fondului funciar nr.18/1001, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare. Totodată, la intrarea în vigoare a prezentei propuneri 
legislative, este prevăzută abrogarea Legii nr.214/2011 pentru organizarea, 
administrarea şi exploatarea pajiştilor, cu modificările şi completările ulterioare. 
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, 
Guvernul susţine adoptarea prin lege a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi 
pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr.18/1991, care are un 
obiect de reglementare similar cu cel al propunerii legislative. 

La respectiva propunere legislativă s-a votat cu unanimitate de voturi 
menţinerea  raportului iniţial de respingere. 

     
    DIVERSE 

 
În şedinţa din 11 iunie 2014, membrii Comisiei pentru mediu şi echilibru 

ecologic au luat notă de decizia Biroului Permanent din 2 iunie a.c. şi de acordul 
liderilor grupurilor parlamentare prin care s-au stabilit modificări în componenţa 
numerică şi repartizarea funcţiilor în birourile comisiilor permanente, prin care 
numărul vicepreşedinţilor Comisiei creşte la 3.  

Având în vedere propunerea venită din partea domnului deputat Marian Neacşu, 
Liderul Grupului parlamentar al Partidului Social Democrat, doamna  preşedinte 
Carmen Ileana Moldovan a prezentat propunerea Grupului parlamentar al Partidului 
Social Democrat de numire a domnului deputat NINEL PEIA în funcţia de 
vicepreşedinte al Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic. 

Membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, numirea domnului 
deputat NINEL PEIA în funcţia de vicepreşedinte al Comisiei pentru mediu şi 
echilibru ecologic. 

 
Lucrările Comisiei din ziua de 12 iunie a.c. s-au desfăşurat în cadrul grupurilor 

de lucru constituite în vederea studierii proiectelor de lege şi a altor documente 
înregistrate la Comisie.  

 
 
       PREŞEDINTE,                                                 SECRETAR, 
 

CARMEN ILEANA MOLDOVAN                      VASILE DANIEL SUCIU 


