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PROCES VERBAL  

din 24 şi 26 februarie 2015 

Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic şi-a desfăşurat lucrările în zilele 
de 24 şi 26 februarie a.c. 

La lucrările Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic din ziua de 24 
februarie a.c, din numărul total de 21 membri ai Comisie au fost prezenţi 
20 deputaţi, domnul deputat Thuma Hubert Petru Ştefan(PNL) a fost 
înlocuit de doamna deputat Raluca Cristina Ispir(PNL), domnul deputat 
Cozma Vlad-Alexandru(PSD) a fost înlocuit de domnul deputat Dragomir 
Viorel Marian(PSD), domnul deputat Mihai Aurelian(PNL) a fost înlocuit de 
domnul deputat Chirteş Ioan Cristian(PNL), fiind absent: domnul deputat 
Muntean Mircia(PSD).  

La lucrările Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic din ziua de 26 
februarie a.c, din numărul total de 20 membri ai Comisie au fost prezenţi 
17 deputaţi, fiind absenţi: domnul deputat Burlacu Ştefan(PP-DD)-
delegaţie oficială, domnul deputat Cozma Vlad-Alexandru(PSD) şi domnul 
deputat Muntean Mircia(PSD). 

La şedinţa din data de 24 februarie a.c. au participat în calitate de 
invitaţi: domnul senator Bereanu Neculai, în calitate de iniţiator al 
proiectului de lege aflat la punctual 2 al ordinii de zi, domnul Dan Popescu- 
secretar de stat  în cadrul Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, doamna 
Adriana Croitoru-director în cadrul Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, 
domnul Ionescu Ovidiu-consilier în cadrul Ministerului Mediului, Apelor şi 
Pădurilor, domnul Dicu Daniel-consilier în cadrul Ministerului Mediului, 
Apelor şi Pădurilor, domnul Teodorescu Virgil-consilier în cadrul Ministerul 
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi doamna Birgăuanu Liliana-consilier 
juridic în cadrul Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. 

Lucrările comisiei din data de 24 februarie 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-x 58/2015 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.20/2014 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea 
habitatelor natural, a florei şi faunei sălbatice 
2.PL-x 52/2015 Proiect de Lege privind accesul la resursa de lemn pentru 
firmele mici şi mijlocii 
3.PL-x 51/2015 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr.63/2014 pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative din domeniul agriculturii 
4.PL-x 280/2013/2014 Propunere legislativă privind modificarea şi 
completarea Legii nr.407/2006 - Legea vânătorii şi a protecţiei fondului 
cinegetic 
La punctul 1 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.20/2014 pentru modificarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor 
naturale protejate, conservarea habitatelor natural, a florei şi faunei 
sălbatice (PL-x 58/2015). 
Proiectul de ordonanţă are în vedere: modificarea art. 16 alin. (2) în scopul 
corelării textului cu prevederile art. 18 aiin.(l) lit. b1), prin extinderea 
condiţiilor de constituire a structurii de administrare; modificarea art. 18 
alin. (1) lit. b) pentru a nu se restricţiona accesul anumitor entităţi la 
procesul de administrare a ariilor naturale protejate datorită imposibilităţii 
constituirii de structuri de administrarea în subordinea acestora; 
modificarea art. 21 alin. (2) în vederea simplificării procedurii îndelungate 
de avizare interministerială a planurilor de management şi regulamentelor 
ariilor naturale protejate, care nu necesită structuri de administrare special 
constituite şi evitării tergiversării aprobării acestora, situaţie care ar putea 
conduce la neîndeplinirea obligaţiilor asumate de România în cadrul 
Acordului de parteneriat pentru perioada 2014-2020, referitoare la 
urgentarea aprobării planurilor de management a căror elaborare 
beneficiază de finanţare prin Programul Operaţional Sectorial "Mediu”. 
Planurile de management şi regulamentele ariilor naturale protejate sunt 
supuse procedurii de avizare din partea autorităţilor publice centrale din 
domeniul dezvoltării regionale si administraţiei publice, culturii şi 
agriculturii; modificarea art. 21 alin. (7) pentru clarificarea aspectelor 
privind măsurile de conservare stabilite de către administratorii/custozii 
ariilor naturale protejate în zonele de suprapunere ale acestora şi de 
asemenea corelării acestuia cu cerinţele Comisiei Europene privitoare la 
aprobarea planurilor de management care au beneficiat de finanţare în 
exerciţiul financiar anterior. 



S-a arătat că proiectul de lege se încadrează în categoria legilor ordinare, 
Camera Deputaţilor este Cameră Decizională, Consiliul Legislativ 
avizează favorabil proiectul de lege, Senatul a adoptat proiectul de 
lege. Supus dezbaterilor, respectivul proiect de lege a fost adoptat cu 
majoritate de voturi.  

La punctul 2  al ordinii de zi a fost prezentat proiectul de Lege privind 
accesul la resursa de lemn pentru firmele mici şi mijlocii (PL-x 52/2015). 
Această iniţiativă legislativă are ca obiect de reglementare stabilirea ca din 
volumul maxim anual ce se poate recolta din pădurile proprietate publică a 
statului un procent de 20% să facă obiectul vânzării prin licitaţie şi 
negociere exclusiv către societăţile comerciale care au un volum anual 
atestat spre exploatare de până la 5.000 metri cubi masă lemnoasă. 
Conform iniţiativei legislative, aducerea la îndeplinire a măsurilor propuse 
va fi realizată de către Departamentul pentru Ape, Păduri şi Piscicultură. 

S-a arătat că proiectul de lege se încadrează în categoria legilor ordinare, 
Camera Deputaţilor este Cameră Decizională, Consiliul Legislativ 
avizează favorabil proiectul de lege, Senatul a adoptat proiectul de 
lege. Supus dezbaterilor, respectivul proiect de lege a fost adoptat cu 
majoritate de voturi. 

La punctul 3 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.63/2014 pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul 
agriculturii(PL-x 51/2015). 

Proiectul de ordonanţă de urgenţă are ca obiect modificarea unor acte 
normative din domeniul agriculturii. Intervenţiile legislative preconizate 
asupra 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, aprobată cu 
modificări şi completări prin Legea nr.86/2014, vizează completarea 
definiţiei expresiei „utilizatorului de păşuni şi fâneţe”, precum şi stabilirea 
obligaţiei de a efectua o cosire cel puţin o dată pe an sau asigurarea 
încărcării minime de 0,3UVM/ha de către persoanele fizice şi juridice 
proprietari/utilizatori de pajişti, în vederea accesării fondurilor europene 
aferente plăţilor pe suprafaţă. In vederea evitării blocajelor administrative 
în absorbţia fondurilor europene în domeniul pisciculturii, se propune 
abrogarea art.22 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.41/2014 
privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei pentru Finanţarea 
Investiţiilor Rurale prin reorganizarea Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare 
Rurală şi Pescuit. 

S-a arătat că proiectul de lege se încadrează în categoria legilor ordinare, 
Camera Deputaţilor este Cameră Decizională, Consiliul Legislativ 
avizează favorabil proiectul de lege, Senatul a adoptat proiectul de 



lege. Supus dezbaterilor, respectivul proiectul de lege a fost adoptat cu 
majoritate de voturi în forma iniţială.  

La punctul 4 al ordinii de zi a fost prezentată propunere legislativă privind 
modificarea şi completarea Legii nr.407/2006 - Legea vânătorii şi a 
protecţiei fondului cinegetic (PL-x 280/2013/2014).  
Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi 
completarea Legii vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr.407/2006, 
cu modificările şi completările ulterioare, în vederea asigurării unei protecţii 
mai eficiente pentru fauna cinegetică, a desfăşurării activităţii de vânătoare 
într-un cadru unitar organizat, prin stabilirea obligativităţii afilierii 
asociaţiilor vânătoreşti, exclusiv în scopul de reprezentare, a creşterii 
gradului de ordine şi disciplină 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 încălcarea dispoziţiilor 
legale. 

S-a arătat că propunerea legislativă se încadrează în categoria legilor 
organice, Camera Deputaţilor este Cameră Decizională, Consiliul 
Legislativ avizează favorabil proiectul de lege, Senatul a adoptat 
proiectul de lege. Supusă dezbaterilor, respectiva propunerea legislativă a 
fost adoptată cu majoritate de voturi 

Lucrările Comisiei din data de 26 februarie 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 
 

 

 


