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PROCES VERBAL  
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Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic şi-a desfăşurat lucrările în 
perioada vacanței parlamentare, în zilele de 24, 25, 26 şi 27 august a.c. 

Din numărul total de 21 membri ai Comisie au fost prezenţi 21 deputaţi.  

Lucrările au fost conduse de doamna deputat Carmen Ileana Moldovan, 
preşedintele Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic şi s-au desfăşurat 
în cadrul grupurilor de lucru constituite în vederea studierii următoarelor 
acte normative: 

     SESIZĂRI ÎN FOND 

1.PLx 53/2015 Propunere legislativă pentru completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului  nr.195/2005 privind protecţia mediului 

2.PLx 242/2014 Propunere legislativă pentru completarea art.64 din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul şi 
acvacultura 

3.PLx 471/2014 Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.34/2013 privind organizarea, administrarea şi 
exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea 
Legii fondului funciar nr.18/1991 

4. PLx 417/2015 Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.34/2013 privind organizarea, administrarea şi 
exploatarea pajiştilor permanente pentru modificarea şi completarea Legii 
fondului funciar nr.18/1991 

La punctul 1 al ordinii de zi a fost prezentată propunerea legislativă 
pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2005 
privind protecţia mediului (PLx 53/2015). 



Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea art. 
38 alin.(l) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.î95/2005 privind 
protecţia mediului cu modificările şi completările ulterioare, în sensul 
instituirii unei noi obligaţii în sarcina persoanelor juridice care produc, 
stochează, comercializează şi/sau utilizează îngrăşăminte chimice şi 
produse de protecţie a plantelor, precum şi modificarea art. 96 alin. (1) al 
acestei ordonanţe în sensul instituirii unei noi contravenţii - referitoare la 
administrarea îngrăşămintelor chimice. 

S-a arătat că propunerea legislativă se încadrează în categoria legilor 
ordinare, Camera Deputaţilor este Cameră Decizională, Consiliul 
Legislativ avizează favorabil propunerea legislativă, Senatul a respins 
propunerea legislativă.  

La punctul 2 al ordinii de zi a fost prezentată propunerea legislativă 
pentru completarea art.64 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.23/2008 privind pescuitul şi acvacultura (PLx 242/2014). 

Iniţiativa legislativă are ca obiect de reglementare completarea art. 64 
din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul şi 
acvacultura, cu modificările şi completările ulterioare, cu o nouă literă, lit. 
b1), în sensul introducerii unei noi infracţiuni, care să vizeze sancţionarea 
cu amendă de la 6.000 lei la 10.000 lei şi interzicerea dreptului de a pescui 
pe o perioadă cuprinsă între 1 şi 3 ani a „pescuitului comercial în Marea 
Neagră prin folosirea de setei fixe pentru scrumbie”. 

S-a arătat că propunerea legislativă se încadrează în categoria legilor 
organice, Camera Deputaţilor este Cameră Decizională, Consiliul 
Legislativ avizează favorabil propunerea legislativă, Senatul a respins 
propunerea legislativă.  

La punctul 3 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul de Lege pentru 
modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.34/2013 privind 
organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru 
modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr.18/1991(PLx 
471/2014). 

Propunerea legislativă are ca obiect modificarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr.34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea 
pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului 
funciar nr.18/1991, aprobată cu modificări şi completări prin Legea 
nr.86/2014, în vederea implementării corespunzătoare în practică a 
normelor instituite prin acest act normativ. 

S-a arătat că propunerea legislativă se încadrează în categoria legilor 
organice, Camera Deputaţilor este Cameră Decizională, Consiliul 



Legislativ avizează favorabil propunerea legislativă, Senatul a adoptat 
propunerea legislativă.  

La punctul 4 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul de Lege pentru 
modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.34/2013 privind 
organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente pentru 
modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr.18/1991(PLx 
417/2015). 

Propunerea legislativă are ca obiect modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.34/2013 privind organizarea, 
administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi 
completarea Legii fondului funciar nr.18/1991, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr.86/2014, cu modificările ulterioare, în vederea 
asigurării, din bugetele locale, a fondurilor financiare necesare realizării 
amenajamentelor pastorale, indiferent de formele de proprietate publice 
şi/sau private ale suprafeţelor de pajişti permanente cuprinse în aceste 
amenajamente. 

S-a arătat că propunerea legislativă se încadrează în categoria legilor 
ordinare, Camera Deputaţilor este Cameră Decizională, Consiliul 
Legislativ avizează favorabil propunerea legislativă, Senatul a adoptat 
propunerea legislativă.  

 

 
  PREŞEDINTE,                                           SECRETAR, 

  CARMEN ILEANA MOLDOVAN               VASILE DANIEL SUCIU 
 


