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SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 
din 10 şi 12 noiembrie 2015 

 
Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic şi-a desfăşurat lucrările în zilele 
de 10 şi12 noiembrie a.c. 
Lucrările comisiei din data de 10 noiembrie a.c au fost conduse de doamna 
deputat Carmen Ileana Moldovan, preşedintele Comisiei pentru mediu şi 
echilibru ecologic. 

Pe ordinea de zi a şedinţei au figurat următoarele puncte: 

SESIZĂRI ÎN FOND 

1. Pl-x177/2009 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr.154/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, 
conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice şi a Legii 
vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr.407/2006 
2. PL-x761/2015 Proiect de Lege privind controlul asupra pericolelor de 
accident major în care sunt implicate substanţe periculoase 

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

La punctul 2 al ordinii de zi, proiectul de lege a fost amânat cu majoritate 
de voturi (1 vot împotrivă). 

La lucrările Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic din ziua de 10 
noiembrie a.c. au fost prezenţi 17 deputaţi din numărul total de 20 membri 
ai comisiei, după cum urmează: Moldovan Carmen Ileana (PSD), Cioată 
Cezar (ALDE), Peia Ninel (PSD), Varga Lucia-Ana (PNL), Suciu Vasile-Daniel 
(PSD), Thuma Hubert Petru Ştefan (PNL), Alexe Costel (PNL), Cosma Vlad-
Alexandru (PSD), Manea Victor-Gheorghe (PNL), Marcoci Vlad (PSD), Marica 
Petru-Sorin (PSD), Mihai Aurelian (PNL), Molnár Zsolt (UDMR), Muntean 
Mircia (PSD), Negruţ Clement (neafiliat), Pană Adriana-Doina (PSD), Ţigăeru 
Roşca Laurenţiu (PSD), fiind absenţi: domnul deputat Burlacu Ştefan – 
delegaţie oficială, domnul deputat Mihăilă Ioan (PSD) şi domnul deputat Moţ 
Constantin – Stelian –Emil (PSD). 

La lucrările Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic din ziua de 12 
noiembrie a.c. au fost prezenţi 18 deputaţi din numărul total de 20 membri 



ai comisiei, după cum urmează: Moldovan Carmen Ileana (PSD), Cioată 
Cezar (ALDE), Peia Ninel (PSD), Varga Lucia-Ana (PNL), Suciu Vasile-Daniel 
(PSD), Thuma Hubert Petru Ştefan (PNL), Alexe Costel (PNL), Burlacu Ştefan 
(ND) - Delegaţie oficială, Cosma Vlad-Alexandru (PSD), Manea Victor-
Gheorghe (PNL), Marcoci Vlad (PSD), Marica Petru-Sorin (PSD), Mihai 
Aurelian (PNL), Molnár Zsolt (UDMR), Muntean Mircia (PSD), Negruţ Clement 
(neafiliat), Pană Adriana-Doina (PSD), Ţigăeru Roşca Laurenţiu (PSD), fiind 
absenţi: domnul deputat Mihăilă Ioan (PSD) şi domnul deputat Moţ 
Constantin – Stelian –Emil (PSD). 

Lucrările Comisiei din data de 12 noiembrie a.c. s-au desfăşurat în cadrul 
grupurilor de lucru constituite în vederea studierii proiectelor de lege şi a 
altor documente înregistrate la Comisie.  
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