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PROCES VERBAL  

din 21 si 23 aprilie 2015 

Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic şi-a desfăşurat lucrările în zilele 
de 21 şi 23 aprilie a.c. 

La lucrările Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic din ziua de 21 
aprilie a.c. din numărul total de 20 membri ai Comisie au fost prezenţi 18 
deputaţi, fiind absenţi:domnul deputat Aurelian Mihai (PNL) – delegaţie 
oficială şi domnul deputat Marcoci Vlad (PSD)- delegaţie oficială. 

La lucrările Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic din ziua de 23 
aprilie a.c. din numărul total de 20 membri ai Comisie au fost prezenţi 18 
deputaţi, fiind absenţi: domnul deputat Marcoci Vlad (PSD)- delegaţie 
oficială şi domnul deputat Molnár Zsolt (UDMR). 

La şedinţa din data de 21 aprilie a.c. au participat în calitate de invitaţi: 
domnul Mihai Albulescu – secretar de stat în cadrul Ministerului Energiei, 
IMM şi Mediului de Afaceri, doamna  Anca Bujor – consilier în cadrul 
Ministerului Energiei, IMM şi Mediului de Afaceri, domnul Dumitru Ionel - 
director în cadrul Autorităţii Naţionale pentru Reglementare în domeniul 
Energiei, domnul David Ionel - Director Executiv în cadrul Romanian Wind 
Energy Association, doamna Alina Rosoiu şi doamna Ioana Racoţi din 
partea Asociaţiei Marilor Consumatori Industriali de Energie (ABIEC) şi 
domnul Verşescu Mihai   din partea PATRES.  

Lucrările comisiei din data de 21 aprilie 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. BPI-32/E - Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, 
Consiliu, Comitetul European Economic şi Social European şi Comitetul 
Regiunilor - Un parteneriat mondial pentru eradicarea sărăciei şi dezvoltare 
durabilă în perioada ulterioară anului 2015 (COM (2015)44). 



2. BPI-30/E - Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, 
Consiliu, Comitetul European Economic şi Social European şi Comitetul 
Regiunilor - Rezultatele consultării publice privind Strategia Europa 2020 
pentru o creştere inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii (COM 
(2015)100). 
3. PL-x27/2015 - Proiect de Lege pentru aprobarea unor măsuri în 
domeniul promovării producerii energiei electrice din surse regenerabile de 
energie 

La punctul 1 al ordinii de zi a fost prezentată Comunicarea Comisiei către 
Parlamentul European, Consiliu, Comitetul European Economic şi Social 
European şi Comitetul Regiunilor - Un parteneriat mondial pentru 
eradicarea sărăciei şi dezvoltare durabilă în perioada ulterioară anului 2015 
(COM (2015)44).  
Comunicarea are la bază concluziile Consiliului din decembrie 2014 şi 
prezintă propuneri cu privire la modul în care UE şi statele sale membre ar 
putea contribui la agenda de dezvoltare pentru perioada de după 2015. Pe 
baza acestor informaţii se vor formula poziţiile pe care le va adopta UE la 
Cea de a treia conferinţă privind finanţarea pentru dezvoltare (Addis 
Abeba, iulie 2015), la Reuniunea la nivel înalt a ONU privind perioada de 
după 2015 (New York, septembrie 2015) şi la Cea de a douăzeci şi una 
conferinţă a părţilor la Convenţia-cadru a Organizaţiei Naţiunilor Unite 
asupra schimbărilor climatice (Paris, decembrie 2015). 
Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic a fost sesizată pentru 
dezbaterea în fond a comunicării. 
Supusă dezbaterilor, comunicarea a primit un proiect de opinie favorabil 
cu unanimitate de voturi.  

La punctul 2 al ordinii de zi a fost presentata Comunicarea Comisiei către 
Parlamentul European, Consiliu, Comitetul European Economic şi Social 
European şi Comitetul Regiunilor - Rezultatele consultării publice privind 
Strategia Europa 2020 pentru o creştere inteligentă, durabilă şi favorabilă 
incluziunii (COM (2015)100). 
Comunicarea expune principalele concluzii ale consultării publice care s-a 
desfăşurat între mai şi octombrie 2014 şi al cărei scop a fost acela de a 
prezenta rezultatele Strategiei Europa 2020. Pe baza acestor date, Comisia 
va prezenta propuneri de revizuire a Strategiei Europa 2020. 
Comunicarea este însoţită de un raport la zi privind stadiul la care s-a 
ajuns în îndeplinirea obiectivelor Strategiei Europa 2020. 
Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic a fost sesizată pentru 
dezbaterea în fond a comunicării. 



Supusă dezbaterilor, comunicarea a primit un proiect de opinie favorabil 
cu unanimitate de voturi.  

La punctul 3 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul de Lege pentru 
aprobarea unor măsuri în domeniul promovării producerii energiei electrice 
din surse regenerabile de energie (Pl-x27/2015).  
Proiectul de lege are ca obiect aprobarea unor măsuri în domeniul 
promovării producerii energiei electrice din surse regenerabile de 
energie. Potrivit Expunerii de motive, promovarea proiectului de lege este 
determinată „de necesitatea de a asigura în continuare şi fără discriminare 
a prevederilor Legii nr.220/2008, cu modificările şi completările ulterioare, 
pentru centrale electrice din surse regenerabile de peste 125 MW şi 
armonizarea cadrului legislativ naţional cu prevederile cuprinse în 
Orientările privind ajutoarele de stat pentru protecţia mediului şi energie 
pentru perioada 2014-2020.” 
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  
unanimitate de voturi.  

Lucrările Comisiei din data de 23 aprilie 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 
 

 

 


