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Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 15 
şi 17 martie a.c. 
La lucrările Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic din zilele de 15 și 17  
martie a.c. din numărul total de 20 membri ai Comisiei au fost prezenţi 19 
deputaţi, fiind absent domnul deputat Molnár Zsolt (UDMR). 
La şedinţa din data de 15 martie a.c. au participat în calitate de invitaţi: domnul 
Viorel Lascu, Secretar de stat în cadrul Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor; 
doamna Moisă Niculina, Coordonator în cadrul Ministerului Mediului, Apelor şi 
Pădurilor; domnul Cezar Radu Soare, Secretar de stat în cadrul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice; domnul Cristian Stamatiade, 
Director în cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice; 
doamna Elena Cucos, Şef birou în cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice; doamna Miruna Georgescu, Consilier în cadrul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, doamna Aurelia Simion, Consilier 
în cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice. 
Lucrările comisiei din data de 15 martie a.c au fost conduse de doamna deputat 
Carmen-Ileana Moldovan, preşedintele Comisiei pentru mediu şi echilibru 
ecologic. 
Pe ordinea de zi a şedinţei au figurat următoarele puncte: 

                                                   AVIZ 

 

1. PL-x 59/2016- Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.13/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr.372/2005 privind 
performanţa energetică a clădirilor. 

 



SESIZĂRI ÎN FOND 
 

2. PL-x 762/2015- Proiect de Lege privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru 
Arii Naturale Protejate. 
 
La punctul 1 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei Guvernului nr.13/2016 pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.372/2005 privind performanţa energetică a clădirilor. (PL-x 59/2016). 
Proiectul de ordonanţă are ca obiect modificarea şi completarea Legii nr.372/2005 
privind performanţa energetică a clădirilor, republicată. 
S-a arătat că proiectul de lege se încadrează în categoria legilor ordinare, 
Camera Deputaţilor este Cameră Decizională, Consiliul Legislativ avizează 
favorabil proiectul de ordonanță, Senatul a adoptat proiectul de lege. Proiectul 
de lege a fost avizat favorabil cu unanimitate de voturi. 
 
La punctul 2 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul de Lege privind înfiinţarea 
Agenţiei Naţionale pentru Arii Naturale Protejate (PL-x 762/2015). 
Proiectul de lege are ca obiect de reglementare înfiinţarea Agenţiei Naţionale 
pentru Arii Protejate, instituţie publică cu personalitate juridică în subordinea 
autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului. 
S-a arătat că proiectul de lege se încadrează în categoria legilor ordinare, 
Camera Deputaţilor este Cameră Decizională, Consiliul Legislativ avizează 
favorabil propunerea legislativă, Senatul a adoptat propunerea legislativă. 
Proiectul de lege a fost adoptat cu unanimitate de voturi. 

Lucrările Comisiei din data de 17 martie 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 

 

 


