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PROCES VERBAL 
din 2-4 septembrie 2014 

 
 

Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic şi-a desfăşurat lucrările în perioada 2-4  
septembrie 2014. 

La lucrările comisiei din perioada 2-4 septembrie a.c. din totalul celor 21 de membri 
au fost prezenţi 19 deputaţi, după cum urmează: Moldovan Carmen Ileana (PSD), 
Burlacu Ştefan (PP-DD), Peia Ninel (PSD), Ţigăeru Roşca Laurenţiu (PNL), Suciu Vasile-
Daniel (PSD), Thuma Hubert Petru Ştefan (PNL), Alexe Costel (PNL), Cioată Cezar (PC), 
Cosma Vlad-Alexandru (PSD), Cozmanciuc Corneliu Mugurel(PNL), Manea Victor 
Gheorghe(PNL), Marcoci Vlad (PSD), Marica Petru-Sorin (PSD), Mihai Aurelian 
(neafiliat), Molnar Zsolt (UDMR), Moţ Constantin-Stelian-Emil (PSD), Muntean Mircia 
(PSD), Negruţ Clement (neafiliat), Tiuch Cătălin (PSD), fiind absenţi:domnul deputat 
Mihăilă Ioan (PSD) şi doamna deputat Pană Adriana-Doina (PSD). 

Lucrările comisiei din data de 2 septembrie 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-x316/10.06.2014 Propunere legislativă pentru modificarea şi 
completarea Legii 241/2006 - Legea serviciului de alimentare cu apă şi de 
canalizare 

2. Pl-x 435/04.11.2013 Propunere legislativă privind îmbunătăţirea mediului 
prin dezvoltarea mai multor spaţii verzi, "Un copac pentru fiecare copil" 

 
La punctul 1 al ordinii de zi a fost prezentată propunerea legislativă pentru 
modificarea şi completarea Legii 241/2006 - Legea serviciului de alimentare cu apă şi 
de canalizare(Pl-x316/10.06.2014), ce are ca obiect de reglementare modificarea şi 
completarea Legii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr.241/2006, 
republicată, în sensul instituirii posibilităţii pentru membrii asociaţiilor de proprietari din 



condominii de a încheia direct cu furnizorul de servicii, la cerere, contracte individuale 
de prestări servicii de canalizare, precum şi pentru furnizarea apei reci. 
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 amânată cu 
unanimitate de voturi. 
 
La punctul 2 al ordinii de zi a fost prezentată propunere legislativă privind 
îmbunătăţirea mediului prin dezvoltarea mai multor spaţii verzi, "Un copac pentru 
fiecare copil"( Pl-x 435/04.11.2013) ce are ca obiect de reglementare adoptarea 
unor măsuri pentru îmbunătăţirea calităţii mediului prin dezvoltarea mai multor spaţii 
verzi, urmând să se planteze câte un arbore pentru fiecare copil nou-născut. 
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 amânată cu 
unanimitate de voturi. 

 
Lucrările Comisiei din zilele de 3 şi 4 septembrie 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 


