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PROCES VERBAL 

din 15-18 decembrie 2014 

Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic şi-a desfăşurat lucrările în 
perioada 15 -18 decembrie 2014. 

La lucrările Comisiei din 15 decembrie a.c, au fost prezenţi 18 
deputaţi din numărul total de 22 membri ai comisie, fiind absenţi: domnul 
deputat Cosma Vlad -Alexandru(PSD), domnul deputat Manea Victor-
Gheorghe (PNL), domnul deputat Marcoci Vlad (PSD) şi domnul deputat 
Muntean Mircia (PSD). 

La lucrările Comisiei din ziua de 16 decembrie a.c, au fost prezenţi 
22 de deputaţi din numărul total de 22 membri ai comisie.  

La lucrările Comisiei din ziua de 17 decembrie a.c, au fost prezenţi 
19 deputaţi din numărul total de 22 membri ai comisie, fiind absenţi: 
domnul deputat Thuma Hubert Petru Ştefan (PNL), domnul deputat Alexe 
Costel(PNL) şi domnul deputat Negruţ Clement(neafiliat). 

La lucrările Comisiei din ziua de 18 decembrie a.c, au fost prezenţi 
20 deputaţi din numărul total de 22 membri ai comisie, fiind absenţi: 
doamna deputat Varga Lucia-Ana(PNL) şi domnul deputat Cosma Vlad-
Alexandru(PSD) 

La şedinţa din ziua de 15 decembrie a.c. au participat ca invitaţi: 
doamna Cornelia Nagy, secretar general adjunct, din partea Ministerului 
Mediului şi Schimbărilor Climatice.  

La şedinţa din ziua de 17 decembrie a.c. au participat ca invitaţi din 
partea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice: doamna ministru 
Graţiela Gavrilescu, doamna Cornelia Nagy, secretar general adjunct, 
domnul Gheorghe Tului, director; doamna Nicoleta Popescu, director şi 
domnul Ciprian Ghioc, director general AM POS MEDIU. 

La şedinţa din ziua de 18 decembrie a.c. au participat ca invitaţi din 
partea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice, Departamentul 
pentru Ape, Păduri şi Piscicultură domnul Catalin Diaconescu, secretar de 
stat. 

Lucrările şedinţei din zilele de 15 şi 18 decembrie a.c. au fost 
conduse de doamna deputat Carmen Ileana Moldovan, preşedintele 
Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic. 



Lucrările şedinţei din ziua de 17 decembrie  a.c. au fost conduse de 
către domnul senator Ioan Popa, preşedintele Comisie pentru mediu din 
Senat.  

În şedinţa din 15 decembrie a.c Comisia pentru mediu si echilibru 
ecologic a Camerei Deputaţilor şi Comisiei pentru mediu din Senat au 
audiat în şedinţă comună ministrul desemnat pentru Ministerul Mediului şi 
Schimbărilor Climatice, respectiv doamna Graţiela Leocadia GAVRILESCU. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiilor reunite au hotarât cu 
majoritate de voturi emiterea unui aviz consultativ favorabil. 

În şedinţa din 17 decembrie a.c. Comisia pentru mediu si echilibru 
ecologic a Camerei Deputaţilor şi Comisiei pentru mediu din Senat s-au 
reunit în şedinţă comună pentru dezbaterea şi avizarea proiectul Legii 
bugetului de stat pe anul 2015 pentru Ministerul Mediului şi Schimbărilor 
Climatice (Plx572/2014 -anexa 3/23). 

Proiectul de lege are ca obiect stabilirea bugetului de stat pe anul 
2015, cuprinzând veniturile pe capitole şi subcapitole, şi cheltuielile pe 
destinaţii şi pe ordonatori principali de credite, detaliate pe părţi, capitole, 
subcapitole, paragrafe, respectiv titluri, articole şi alineate, bugetele 
Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, creditelor externe, 
fondurilor externe nerambursabile şi activităţilor finanţate integral din 
venituri proprii. 

Prin obiectul său de reglementare, proiectul face parte din categoria 
legilor ordinare, legea urmând a fi adoptată în şedinţa comună a celor 
două camere ale Parlamentului.  

În urma dezbaterilor, membrii comisiilor reunite au hotarât cu 
unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului Legii bugetului de 
stat pe anul 2015, cu amendamentele admise. 

În şedinţa din 18 decembrie a.c. membrii Comisie pentru mediu şi 
echilibru ecologic s-au reunit în şedinţă pentru dezbaterea propunereii 
legislative privind modificarea şi completarea Legii nr.407/2006-Legea 
vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic (Plx280/2013). 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea 
şi completarea Legii vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr.407/2006, 
cu modificările şi completările ulterioare, în vederea asigurării unei protecţii 
mai eficiente pentru fauna cinegetică, a desfăşurării activităţii de vânătoare 
într-un cadru unitar organizat, prin stabilirea obligativităţii afilierii 
asociaţiilor vânătoreşti, exclusiv în scopul de reprezentare, a creşterii 
gradului de ordine şi disciplină în activitatea de promovare a noilor 
vânători, a diversificării metodelor de practicare a vânătorii, prin 
autorizarea desfăşurării acesteia cu arcul şi cu păsări de pradă, precum şi a 
sancţionării reprezentanţilor administratorului pentru încălcarea dispoziţiilor 
legale. 



Prin obiectul său de reglementare, proiectul face parte din categoria 
legilor organice, Camera Deputaţilor este Cameră Decizională, Consiliul 
Legislativ avizează favorabil propunerea legislativă, Senatul a respins 
propunerea legislativă, Guvernul nu susţine adoptarea iniţiativei 
legislative. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât adoptarea 
propunerii legislative cu majoritate de voturi. 

Lucrările Comisiei din data de 16 decembrie 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 
 
 


