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SINTEZA LUCRĂRILOR  
din data de  18,19 şi 20 octombrie 2016 

 

Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 18, 
19 şi 20 octombrie a.c. 

În ziua de 18 octombrie a.c. a avut loc şedinţa comună a Comisiei pentru mediu 
şi echilibru ecologic cu Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară 
şi servicii specifice.  

La şedinţa din data de 18 octombrie a.c. au participat în calitate de invitaţi: 
doamna Erika Stanciu, secretar de stat în cadrul Ministerului Mediului, Apelor şi 
Pădurilor şi domnul Dan Achim, director în cadrul Ministerului Mediului, Apelor şi 
Pădurilor.  

Lucrările şedinţei comune au fost conduse de domnul deputat Nini Săpunaru, 
preşedintele Comisie pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii 
specifice.  

Pe ordinea de zi a şedinței comune din data de 18 octombrie a.c. au figurat 
următoarele proiecte: 

SESIZĂRI ÎN FOND  

1. Pl-x 242/2014 Propunere legislativă pentru completarea art.64 din Ordonanţa 
de urgenţă a Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul şi acvacultura 

2. Pl-x 199/2015 Proiect de Lege pentru modificarea art.62 din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul şi acvacultura 

3. PL-x 370/2016 Proiectul de Lege pentru completarea art.12 din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul şi acvacultura 

4. Pl-x 176/2015 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
289/2002 privind perdelele forestiere de protecţie 
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5. Pl-x 477/2015 Proiect de Lege privind stabilirea unor măsuri temporare 
pentru monitorizarea exporturilor şi a livrărilor intercomunitare de materiale 
lemnoase 

6. Pl-x 360/2015 Propunere legislativă privind protejarea pădurilor din România 

7. Pl-x 396/2016 Proiect de Lege privind instituirea zilei de 25 martie ca Ziua 
naţională a pădurilor 

La punctul 1 al ordinii de zi, propunerea legislativă a fost amânată cu 
unanimitate de voturi. 

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

La punctul 3 al ordinii de zi, proiectul de lege a fost amânat cu unanimitate de 
voturi. 

La punctul 4 al ordinii de zi, proiectul de lege a fost adoptat cu unanimitate de 
voturi. 

La punctul 5 al ordinii de zi, proiectul de lege a fost respins cu unanimitate de 
voturi. 

La punctul 6 al ordinii de zi, propunerea legislativă a fost respinsă cu 
unanimitate de voturi. 

La punctul 7 al ordinii de zi, proiectul de lege a fost adoptat cu unanimitate de 
voturi. 

În ziua de 19 octombrie a.c. a avut loc şedinţa Comisiei pentru mediu şi echilibru 
ecologic. 

La şedinţa din data de 19 octombrie a.c. au participat în calitate de invitaţi: 
domnul Ion Margineanu, consilier tehnic din partea APIA, domnul Cristian 
Nezvoreanu, din partea ACAROM, domnul Alexandru Vasiliu din partea Ford, 
doamna Mihaela Frăsineanu, director general în cadrul Ministerului Mediului, Apelor 
şi Pădurilor, doamna Naiana Milea, director în cadrul Ministerului Mediului, Apelor 
şi Pădurilor şi domnul István JAKAB, Preşedinte în cadrul AFM. 

Lucrările şedinţei au fost conduse de doamna deputat Carmen Moldovan, 
preşedintele Comisie pentru mediu şi echilibru ecologic. 

Pe ordinea de zi a şedinţei din data de 19 octombrie a.c. au figurat următoarele 
proiecte: 

AVIZE 



1. PL-x 456/2016  Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.57/2016 privind reglementarea unor măsuri în vederea conformării 
statului la unele obligaţii de mediu din sarcina operatorilor economici din industria 
extractive, aflaţi sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu 
Mediul de Afaceri 

2. PL-x 447/2016 Proiect de Lege privind ratificarea Acordului de împrumut 
(finanţare adiţională pentru Proiectul privind controlul integrat al poluării cu 
nutrienţi) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi 
Dezvoltare, semnat la Washington , la 14 aprilie 2016 

3. PL-x 462/2016 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.24/2016 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de neutralizare a 
deşeurilor de origine animală 

4. PL-x 371/2016 Proiect de Lege pentru modificarea art.8 alin.(1) lit.n) din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.3/2015 pentru aprobarea schemelor de 
plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea 
art.2 din Legea nr.36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în 
agricultură 

5. Pl-x 430/2016 Propunere legislativă pentru instituirea taxei de poluare 

 

SESIZĂRI ÎN FOND  

6. PL-x 270/2016  Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.9/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.195/2005 privind protecţia mediului, precum şi pentru modificarea 
art.3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.32/2015 privind înfiinţarea 
Gărzilor forestiere 

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

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

La punctul 3 al ordinii de zi, proiectul de lege a fost avizat favorabil cu 
unanimitate de voturi. 

La punctul 4 al ordinii de zi, proiectul de lege a fost amânat cu unanimitate de 
voturi. 

La punctul 5 al ordinii de zi, propunerea legislativă a fost avizată negativ cu 
unanimitate de voturi. 



La punctul 6 al ordinii de zi, proiectul de lege a fost adoptat cu unanimitate de 
voturi. 

La lucrările Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic din zilele de 18, 19 şi 20 
octombrie a.c. au fost prezenţi 13 deputaţi din numărul total de 16 membri ai 
comisiei după cum urmează: Carmen Ileana Moldovan (PSD), Cezar Cioată (PSD), 
Varga Lucia-Ana(PNL), Vasile Daniel Suciu(PSD), Hubert Petru Ştefan 
Thuma(PNL), Costel Alexe(PNL), Ştefan Burlacu(UNPR), Cosma Vlad-
Alexandru(PSD), Victor Gheorghe Manea (PNL), Aurelian Mihai(ALDE), Clement 
Negruţ(UNPR), Adriana Doina-Pană(PSD), Laurenţiu Ţigăeru Roşca (neafiliat), fiind 
absenţi: domnul deputat Marcoci Vlad(PNL), domnul deputat Mihăilă Ioan (UNPR), 
domnul deputat Molnar Zsolt (UDMR).  

Lucrările Comisiei din data de 20 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 

 
 


