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Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic şi-a desfăşurat lucrările în 
perioada 3-5 februarie 2015. 

Din numărul total de 22 membri ai Comisiei, în zilele de 3 şi 4 februarie 
a.c., au fost prezenţi 22 deputaţi.  

Din numărul total de 22 membri ai Comisiei, în ziua de 5 februarie a.c 
au fost prezenţi 21 deputaţi, fiind absent domnul deputat Molnár 
Zsolt(UDMR). 

Lucrările comisiei din data de 3 februarie a.c au fost conduse de 
doamna deputat Carmen Ileana Moldovan, preşedintele Comisiei pentru 
mediu şi echilibru ecologic. 

În conformitate cu Hotărârea Camerei Deputaţilor nr.11/2011 privind 
procedura de lucru şi mecanismul pentru exercitarea controlului 
parlamentar asupra proiectelor de acte legislative ale Uniunii Europene, în 
temeiul prevederilor Tratatului de la Lisabona privind rolul parlamentelor 
naţionale, Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic a fost sesizată 
pentru examinarea pe fond a Comunicării Comisiei către Parlamentul 
European, Consiliu, Banca Centrală Europeană, Comitetul Economic şi 
Social European, Comitetul Regiunilor şi Banca Europeană de Investiţii - 
Analiza anuală a creşterii pentru 2015 - COM (2014) 902. 

Comunicarea Comisiei Europene privind Analiza Anuală a Creşterii 2015 
(AAC), publicată la 28 noiembrie 2014, stabileşte priorităţile economice, 
de investiţii şi sociale menite să orienteze acţiunea UE şi a statelor sale 
membre în anul 2015, în vederea stimulării creării de locuri de muncă, în 
conformitate cu Strategia Europa 2020 şi cu orientările politice ale 
preşedintelui Comisiei Europene Jean-Claude Juncker. 

Documentul defineşte cadrul principal al pachetului de măsuri economice 
avute în vedere de Comisia Europeană pentru anul viitor, incluzând, de 
asemenea, referiri la iniţiativa preşedintelui J. C. Juncker privind lansarea 
unui Plan de investiţii pentru Europa, de cca. 315 mld. Euro, destinat 



atragerii investiţiilor private şi orientării lor către proiecte de impulsionare 
a creşterii economice şi creării de locuri de muncă. 

În urma dezbaterii, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de 
voturi, să emită un proiect de opinie favorabil asupra Comunicării 
Comisiei privind analiza anuală a creşterii pentru 2015 

Lucrările Comisiei din zilele de 4 şi 5 februarie 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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