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PROCES VERBAL  
din data de  25,26 şi 27 octombrie 2016 

Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic şi-a desfăşurat lucrările în zilele 
de 25, 26 şi 27 octombrie 2016. 

La lucrările Comisiei din zilele de 25 octombrie a.c. au fost prezenţi 9 
deputaţi din numărul total de 16 membri ai comisiei, fiind absenţi: domnul deputat 
Marcoci Vlad (PNL), domnul deputat Mihai Aurelian(ALDE), domnul depurtat 
Mihăilă Ioan(UNPR), domnul deputat Molnar Zsolt(UDMR),  domnul deputat Negruţ 
Clement(UNPR) şi doamna deputat Pană Adriana-Doina(PSD). Domnul deputat 
Cioată Cezar (PSD) a fost în delegaţie oficială.  

La lucrările Comisiei din zilele de 26 şi 27 octombrie a.c. au fost prezenţi 
10 deputaţi din numărul total de 16 membri ai comisiei, fiind absenţi: domnul 
deputat Marcoci Vlad (PNL), domnul deputat Mihai Aurelian(ALDE), domnul 
depurtat Mihăilă Ioan(UNPR), domnul deputat Negruţ Clement(UNPR) şi doamna 
deputat Pană Adriana-Doina(PSD). Domnul deputat Cioată Cezar (PSD) a fost în 
delegaţie oficială.  

Pe ordinea de zi a şedinţei din data de 25 octombrie a.c. a figurat proiectul 
de Lege pentru modificarea şi completarea Legii apelor nr.107/1996 
(PLx400/2016), ce are ca obiect de reglementare instituirea posibilităţii legale 
ca autorităţile administraţiei publice centrale să poată concesiona sau închiria 
parte din luciul de apă al mării teritoriale, în vederea realizării acvaculturii marine 
practicată în viviere, precum şi prevederea unor amenzi contravenţionale pentru 
poluarea mediului marin, din activităţi de acvacultură realizată in vivere, inclusiv 
creşterea unor specii pentru care nu se deţine o autorizaţie din partea autorităţilor 
publice abilitate. 



Dezbaterea  asupra  proiectului de Lege sus menţionat cu care Comisia 
pentru mediu şi echilibru ecologic a fost sesizată pentru dezbatere pe  fond a fost 
amânată. 

Lucrările Comisiei din zilele de 26 şi 27 octombrie 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 

 


