
                                   
                    
 

COMISIA PENTRU MEDIU ŞI ECHILIBRU ECOLOGIC 
 
 

AVIZE 
 

1. Pl-x. 135/2014 Propunere legislativă privind îmbunătăţirea structurii rezervelor 
internaţionale ale României; 

 
SESIZĂRI ÎN FOND 

 
 

2. PL-x. 86/2014 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 106/2013 pentru modificarea şi completarea Legii petrolului nr. 238/2004; 
3. Pl-x. 28/2014 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii minelor 
nr.85/2003; 
4. PL-x. 573/2011 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.46/2008 – 
Codul Silvic; 
5. Pl-x. 877/2010 Propunere legislativă pentru completarea art.33 din Legea nr.46/2008 – 
Codul Silvic; 
6. Pl-x. 127/2011 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.46/2008, privind Codul Silvic, cu modificările şi completările ulterioare; 
7. Pl-x. 336/2012 Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii 
nr.46/2008 Codul Silvic; 
8. BPI-12/E Comunicare a Comisiei către Consiliu şi Parlamentul European privind 
explorarea şi extracţia hidrocarburilor (cum ar fi gazele de şişt) prin utilizarea fracturării 
hidraulice de mare volum - [COM(2014)23]. 

 
La punctul 1 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost avizată negativ cu 
unanimitate de voturi. 
La punctul 2 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost adoptat cu unanimitate de voturi. 
La punctul 3 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost respinsă cu unanimitate de 
voturi. 
La punctul 4 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost respins cu majoritate de voturi (1 
abţinere). 
La punctul 5 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost respinsă cu unanimitate de 
voturi. 



La punctul 6 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost respinsă cu unanimitate de 
voturi. 
La punctul 7 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost respinsă cu majoritate de 
voturi (1 abţinere). 
La punctul 8 al ordinii de zi, respectiva comunicare a primit un proiect de opinie favorabil cu 
unanimitate de voturi 

Lucrările Comisiei din ziua de 3 aprilie a.c. s-au desfăşurat în cadrul grupurilor de 
lucru constituite în vederea studierii iniţiativelor legislative de pe ordinea de zi. 
 

 
 

 
 
 
 
 


