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PROCES VERBAL 

din 25-27 noiembrie 2014 

Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic şi-a desfăşurat lucrările în perioada 
25-27 noiembrie 2014. 
La lucrările Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic din 25 noiembrie a.c, 
au fost prezenţi 19 deputaţi din numărul total de 22 membri, fiind absenţi: 
domnul deputat Mihăilă Ioan(PSD), domnul deputat Muntean Mircia(PSD) şi 
doamna deputat Pană Adriana-Doina (PSD). 
La lucrările Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic din 26-27 noiembrie 
a.c, au fost prezenţi 20 deputaţi din numărul total de 22 membri, fiind 
absenţi: domnul deputat Muntean Mircia(PSD) şi doamna deputat Pană 
Adriana-Doina (PSD). 
La şedinţa din data de 25 noiembrie  a.c. au participat ca invitaţi: din partea 
Departamentului pentru Ape, Păduri şi Piscicultură: domnul Diaconescu 
Cătălin, secretar de stat şi din partea Ministerului Culturii: domnul Oprean 
Alexandru, secretar de stat.  
Lucrările comisiei din data de 25 noiembrie a.c. au fost conduse de domnul 
deputat Peia Ninel, vicepreşedintele Comisiei pentru mediu şi echilibru 
ecologic. 
Pe ordinea de zi au figurat următoarele puncte: 
 

SESIZĂRI ÎN FOND 
1. PLx 434/2012 Propunere legislativă pentru declararea de rezervaţie 
arheologică şi bun de utilitate publică de interes naţional a unor zone din 
teritoriul localităţilor Sarmizegetusa, Mintia-Veţel şi a Complexului cetăţilor 
dacice din Munţii Orăştiei-Costeşti-Cetăţuie; Cetăţuia Înaltă; Ciocuţa; 
Costeşti-Blidaru; Faieragu; Vârful lui Hulpe; Feţele Alba; Grădiştea 
Muncelului; Piatra Roşie - judeţul Hunedoara. 
2. PLx 435/2013 Propunere legislativă privind îmbunătăţirea mediului prin 
dezvoltarea mai multor spaţii verzi, "Un copac pentru fiecare copil". 
La punctul 1 al ordinii de zi a fost prezentată propunere legislativă pentru 
declararea de rezervaţie arheologică şi bun de utilitate publică de interes 



naţional a unor zone din teritoriul localităţilor Sarmizegetusa, Mintia-Veţel şi a 
Complexului cetăţilor dacice din Munţii Orăştiei-Costeşti-Cetăţuie; Cetăţuia 
Înaltă; Ciocuţa; Costeşti-Blidaru; Faieragu; Vârful lui Hulpe; Feţele Alba; 
Grădiştea Muncelului; Piatra Roşie - judeţul Hunedoara (Plx434/2012). 
Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare declararea ca 
rezervaţie arheologică şi bun de utilitate publică de interes naţional a unor 
zone din teritoriul localităţilor Sarmisegetusa, Mintia-Veţel şi a Complexului 
cetăţilor dacice din Munţii Orăştiei – Costeşti - Cetăţuie; Cetăţuia Înaltă; 
Ciocuţa; Costeşti-Blidaru; Faieragu; Vârful lui Hulpe; Feţele Alba; Grădiştea 
Muncelului; Piatra Roşie – judeţul Hunedoara, zone care deţin un bogat 
patrimoniu cultural,recunoscut şi premiat de UNESCO, dar neglijat şi aflat în 
mare parte într-un proces lent, dar avansat de degradare. Propunerea 
legislativă a fost respinsă de Senat. 
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.  
Supusă dezbaterilor, respectiva propunere legislativă a fost amânată cu 
unanimitate de voturi. 
La punctul 2 al ordinii de zi a fost prezentată propunerea legislativă privind 
îmbunătăţirea mediului prin dezvoltarea mai multor spaţii verzi, "Un copac 
pentru fiecare copil"(Plx435/2013). 
Prezenta propunere legislativă are ca obiect de reglementare adoptarea 
unor măsuri pentru îmbunătăţirea calităţii mediului prin dezvoltarea mai 
multor spaţii verzi, urmând să se planteze câte un arbore pentru fiecare copil 
nou-născut,stoparea zonelor verzi din ţară, precum şi încurajarea 
îmbunătăţirii aerului respirat şi menţinerea constantă a acţiunii de înverzire a 
zonelor urbane, obiectiv de interes public major, fundamental pentru 
asigurarea calităţii vieţii populaţiei la nivel naţional. 
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.  
Supusă dezbaterilor, respectiva propunere legislativă a fost respinsă cu 
unanimitate de voturi. 
Lucrările Comisiei din data de 26 şi 27 noiembrie 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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