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SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIE 

din 12 şi 14 mai 2015 

Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic şi-a desfăşurat lucrările în zilele 
de 12 şi 14 mai  a.c. 

La şedinţa din data de 12 mai a.c. au participat în calitate de invitaţi: 
domnul Iulian Jugan, secretar de stat în cadrul Ministerului Mediului, Apelor 
şi Pădurilor, doamna Raluca Pârlog, inspector de concurenţă şi domnul 
Cosmin Belacurencu, director din partea Consiliului Concurenţei.  

În ziua de 12 mai a.c., a avut loc şedinţa comună a Comisiei pentru mediu 
şi echilibru ecologic cu Comisia pentru agricultură, silvicultură şi industrie 
alimentară şi Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi.  

Pe ordinea de zi a şedinţei comune a figurat următorul punct: 

Cererea de reexaminare formulată de Preşedintele României asupra Legii  
pentru modificarea  şi completarea Legii nr. 46/2008 – Codul silvic (PL-x 
436/2014/2015).  

În urma reexaminării, Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a 
respins cererea de reexaminare formulată de Preşedintele României şi a 
adoptat proiectul de lege în forma transmisă spre promulgare în 
şedinţa din 27 aprilie 2015. 

În urma dezbaterii cererii de reexaminare membrii comisiilor au hotărât, cu 
majoritate de voturi, să supună plenului Camerei Deputaţilor raportul 
comun de respingere a cererii de reexaminare formulată de Preşedintele 
României şi de admitere a Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
46/2008 - Codul silvic, în forma trimisă spre promulgare în data de 4 
martie 2015.  

După finalizarea dezbaterii cererii de reexaminare, membrii Comisiei pentru 
mediu şi echilibru ecologic şi membrii Comisiei pentru agricultură, 
silvicultură şi industrie alimentară s-au reunit în şedinţă comună.  

Pe ordinea de zi a şedinţei comune au figurat următoarele puncte: 



1. PL-x51/2015 - Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.63/2014 pentru modificarea şi completarea unor 
acte normative din domeniul agriculturii  

2. PL-x52/2015 - Proiectul de Lege privind accesul la resursa de lemn 
pentru firmele mici şi mijlocii  

La punctul 1 al ordinii de zi, proiectul de lege a fost adoptat cu 
unanimitate de voturi.  

La punctul 2 al ordinii de zi, proiectul de lege a fost respins cu 
unanimitate de voturi.  

După finalizarea şedinţei comune, membrii Comisiei pentru mediu şi 
echilibru ecologic au continuat dezbaterile asupra propunerii legislativă 
privind metodele de extracţie a hidrocarburilor neconvenţionale pe 
teritoriul României (PL-x 242/2015). 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic 
au hotărât cu unanimitate de voturi amânarea propunerii legislative.  

Lucrările comisiei din data de 12 mai a.c au fost conduse de doamna 
deputat Carmen Ileana Moldovan, preşedintele Comisiei pentru mediu şi 
echilibru ecologic. 

La lucrările Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic din ziua de 12 mai 
a.c. au fost prezenţi 20 deputaţi din numărul total de 20 membri ai 
comisiei, după cum urmează: Carmen Ileana Moldovan(PSD), Cioată Cezar 
(PC-PLR),Peia Ninel(PSD),Varga Lucia-Ana(PNL), Suciu Vasile-Daniel(PSD), 
Thuma Hubert Petru Ştefan (PNL) a fost înlocuit de doamna deputat Grecea 
Maria(PNL),  Alexe Costel (PNL), Burlacu Ştefan (Dem.Pop.), Cozma Vlad-
Alexandru(PSD) a fost înlocuit de doamna deputat Sonia Drăghici(PSD), 
Manea Victor-Gheorghe(PNL), Marcoci Vlad (PSD),Marica Petru-Sorin 
(PSD), Aurelian Mihai (PNL), Mihăilă Ioan(PSD) a fost înlocuit de doamna 
deputat Gabriela-Maria Podaşcă(PSD), Molnár Zsolt(UDMR), Moţ 
Constantin-Stelian-Emil(PSD) fost înlocuit de doamna deputat Doina Pană 
(PSD), Muntean Mircia(PSD), Negruţ Clement (Dem.Pop.), Tiuch  
Cătălin(PSD), Ţigăeru Roşca Laurenţiu(PSD) a fost înlocuit de domnul 
deputat Puşcaş Iacob (PSD).  

La lucrările Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic din ziua de 14 mai 
a.c. au fost prezenţi 18 deputaţi din numărul total de 20 membri ai 
comisiei, după cum urmează: Carmen Ileana Moldovan(PSD), Cioată Cezar 
(PC-PLR),Peia Ninel(PSD),Varga Lucia-Ana(PNL), Suciu Vasile-Daniel(PSD), 
Thuma Hubert Petru Ştefan (PNL), Alexe Costel (PNL), Burlacu Ştefan 
(Dem.Pop.), Cozma Vlad-Alexandru(PSD), Manea Victor- Gheorghe(PNL), 
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Marcoci Vlad (PSD), Marica Petru-Sorin (PSD), Mihăilă Ioan(PSD),Moţ 
Constantin-Stelian-Emil(PSD), Muntean Mircia(PSD), Negruţ Clement 
(Dem.Pop.), Tiuch  Cătălin(PSD), Ţigăeru Roşca Laurenţiu(PSD), fiind 
absenţi: domnul deputat Aurelian Mihai (PNL) şi domnul deputat Molnár 
Zsolt(UDMR).  

Lucrările Comisiei din data de 14 mai 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 
 

 


