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PROCES VERBAL 
din 23, 24, 25 şi 26 iunie 2014 

 
 

Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 23, 24, 25 şi 
26  iunie 2014. 
 
Din numărul total de 21 membri ai Comisiei, în ziua de 23 iunie a.c., la lucrări au fost 
prezenţi 9 deputaţi, fiind absenţi: Thuma Hubert Petru Ştefan (PNL), Alexe Costel (PNL), 
Cosma Vlad Alexandru (PSD), Cozmanciuc Corneliu Mugurel (PNL), Iane Ovidiu Cristian 
(PSD), Manea Victor Gheorghe (PNL), Mihai Aurelian (neafiliat), Mihăilă Ioan (PSD), Moţ 
Constantin-Stelian-Emil (PSD), Muntean Mircia (PDL), Negruţ Clement (neafiliat), Sava 
Andrei Valentin (PSD), iar doamna deputat Pană Adriana-Doina (PSD) a fost înlocuită de 
domnul deputat Mitrea Miron Tudor (PSD). 
 
Din numărul total de 21 membri ai Comisiei, în ziua de 24 iunie a.c., la lucrări au fost 
prezenţi 20 deputaţi, fiind absent Cozmanciuc Corneliu Mugurel (PNL), iar doamna deputat 
Pană Adriana-Doina (PSD) a fost înlocuită de domnul deputat Dragomir Viorel Marian (PSD). 
 
Din numărul total de 21 membri ai Comisiei, în ziua de 25 iunie a.c., la lucrări au fost 
prezenţi 18 deputaţi, fiind absenţi: Cozmanciuc Corneliu Mugurel (PNL), Mihai Aurelian 
(neafiliat) şi Pană Adriana-Doina (PSD). 
 
Din numărul total de 21 membri ai Comisiei, în ziua de 26 iunie a.c., la lucrări au fost 
prezenţi 19 deputaţi, fiind absenţi: Mihai Aurelian (neafiliat) şi Pană Adriana-Doina (PSD). 
 
Lucrările comisiei din data de 23 iunie a.c., desfăşurate în timpul şedinţei Plenului 
Camerei Deputaţilor, au fost conduse de doamna deputat Carmen Ileana Moldovan, 
preşedintele Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic. 
 
Pe ordinea de zi a figurat următorul punct: 

 



SESIZARE ÎN FOND 
 
1. Plx.530/2013 - Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art.10, 12 şi 13 din 
Legea nr.82 din 20 noiembrie 1993 privind constituirea Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării " 
cu modificările şi completările ulterioare 
 
La punctul 1 al ordinii de zi a fost prezentată propunerea legislativă pentru modificarea şi 
completarea art.10, 12 şi 13 din Legea nr.82 din 20 noiembrie 1993 privind constituirea 
Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării " cu modificările şi completările ulterioare 
(Plx.530/2013), ce are ca obiect de reglementare completarea Legii nr.82/1993 privind 
constituirea Rezervaţiei Biosferei “Delta Dunării”, cu modificările şi completările ulterioare, 
în sensul introducerii unor reglementări referitoare la “interzicerea schimbării destinaţiei 
fostelor amenajări piscicole, cu excepţia situaţiei pentru renaturare”, motivate de faptul că 
“teritoriul Rezervaţiei Biosferei “Delta Dunării” a suferit, în ultimii 10 ani, o importantă şi 
nedorită transformare prin schimbarea destinaţiei fostelor amenajări piscicole în terenuri 
agricole, scăzându-se suprafaţa amenajărilor piscicole cu circa 10.000 ha”. 
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, Guvernul susţine adoptarea iniţiativei 
legislative. 
Supusă dezbaterilor, respectiva propunere legislativă a fost adoptată cu amendamente 
admise cu majoritate de voturi (1 abţinere). 
 
Lucrările comisiei din data de 24 iunie a.c. au fost conduse de doamna deputat Carmen Ileana 
Moldovan, preşedintele Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic. 
 
La şedinţa din data de 24 iunie a.c. a participat ca invitat domnul Cătălin Diaconescu, secretar 
de stat, domnul Daniel Dicu - şef serviciu şi domnul Mihai Toader - consilier ministru în 
cadrul Departamentului pentru Ape, Păduri şi Piscicultură - Ministerul Mediului şi 
Schimbărilor Climatice. 
 
Pe ordinea de zi aufigurat următoarele puncte: 

 
SESIZĂRI ÎN FOND 

 
1. Plx.280/2013 Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr.407/2006 - 
Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic 
2. Plx.321/2014 - Propunere legislativă pentru modificarea art.11 din Legea nr.220/2008 
pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de 
energie 



La punctul 1 al ordinii de zi a fost prezentată propunerea legislativă privind modificarea şi 
completarea Legii nr.407/2006 - Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic 
(Plx.280/2013), ce are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii vânătorii 
şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificările şi completările ulterioare, 
inclusiv a anexelor la lege care se modifică parţial, în vederea asigurării unei protecţii mai 
eficiente pentru fauna cinegetică, a desfăşurării activităţii de vânătoare cadrul organizat al 
asociaţiilor vânătoreşti care au calitatea de gestionar de fonduri cinegetice, a creşterii gradului 
de corectitudine şi responsabilitate în activitatea de promovare a noilor vânători, a 
diversificării metodelor de practicare a vânătorii, prin autorizarea desfăşurării acesteia cu arcul 
şi cu păsări de pradă, precum şi a sancţionării reprezentanţilor administratorului pentru 
neîndeplinirea obligaţiilor sau încălcarea dispoziţiilor legale.     
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, pentru respectiva propunere legislativă s-a hotărât, cu majoritate de 
voturi (1 abţinere), întocmirea unui raport comun de adoptare.  
 
La punctul 2 al ordinii de zi a fost prezentată propunerea legislativă pentru modificarea art.11 
din Legea nr.220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din 
surse regenerabile de energie (Plx.321/2014), ce are ca obiect de reglementare modificarea 
lit.b) de la alin.(1) al art.11 din Legea nr.220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a 
producerii energiei din surse regenerabile de energie, în sensul modificării valorii maxime de 
tranzacţionare a certificatelor verzi. 
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, Guvernul nu susţine adoptarea 
iniţiativei legislative. 
Supusă dezbaterilor, respectiva propunere legislativă a fost respinsă cu unanimitate de 
voturi. 

 
    DIVERSE 
 
 

În şedinţa din 24 iunie 2014, a fost prezentat de către doamna deputat Carmen Ileana 
Moldovan, preşedintele Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic Regulamentul de 
organizare şi funcţionare al Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic. Supus dezbaterii, 
Regulamentul sus-menţionat a fost adoptat cu unanimitate de voturi.  

 



Lucrările Comisiei din zilele de 25 şi 26 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 


