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PROCES VERBAL  

din 12 şi 14 mai 2015 

Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic şi-a desfăşurat lucrările în zilele 
de 12 şi 14 mai  a.c. 

La lucrările Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic din ziua de 12 mai 
a.c. din numărul total de 20 membri ai Comisie au fost prezenţi 20 
deputaţi domnul deputat Thuma Hubert Petru Ştefan(PNL) a fost înlocuit de 
doamna deputat Grecea Maria(PNL), domnul deputat Cozma Vlad-
Alexandru(PSD) a fost înlocuit de doamna deputat Sonia Drăghici(PSD), 
domnul deputat Mihăilă Ioan(PSD) a fost înlocuit de doamna deputat 
Gabriela-Maria Podaşcă (PSD), domnul deputat Moţ Constantin-Stelian –
Emilian(PSD) a fost înlocuit de doamna deputat Doina Pană (PSD), domnul 
deputat Ţigăeru Roşca Laurenţiu (PSD) a fost înlocuit de domnul deputat 
Puşcaş Iacob (PSD). 

La lucrările Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic din ziua de 14 
aprilie a.c. din numărul total de 20 membri ai Comisie au fost prezenţi 18 
deputaţi, fiind absenţi: domnul deputat Mihai Aurelian(PNL) şi domnul 
deputat Molnár Zsolt (UDMR). 

La şedinţa din data de 12 mai a.c. au participat în calitate de 
invitaţi:domnul Iulian Jugan, secretar de stat în cadrul Ministerului 
Mediului, Apelor şi Pădurilor, doamna Raluca Pârlog, inspector de 
concurenţă şi domnul Cosmin Belacurencu, director din partea Consiliului 
Concurenţei.  

În ziua de 12 mai a.c., a avut loc şedinţa comună a Comisiei pentru mediu 
şi echilibru ecologic cu Comisia pentru agricultură, silvicultură şi industrie 
alimentară şi Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi.  

Pe ordinea de zi a şedinţei comune a figurat următorul punct: 

Cererea de reexaminare formulată de Preşedintele României asupra Legii  
pentru modificarea  şi completarea Legii nr. 46/2008 – Codul silvic (PL-x 
436/2014/2015).  



În urma reexaminării, Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a 
respins cererea de reexaminare formulată de Preşedintele României şi a 
adoptat proiectul de lege în forma transmisă spre promulgare în 
şedinţa din 27 aprilie 2015. 

În urma dezbaterii cererii de reexaminare membrii comisiilor au hotărât, cu 
majoritate de voturi (35 de voturi pentru respingerea cereerii de 
reexaminare şi 21 de voturi contra respingerii cererii de reexaminare), să 
supună plenului Camerei Deputaţilor raportul comun de respingere a cererii 
de reexaminare formulată de Preşedintele României şi de admitere a Legii 
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 46/2008 - Codul silvic, în forma 
trimisă spre promulgare în data de 4 martie 2015.  

Prin conţinutul său normativ, legea se încadrează în categoria legilor 
organice.  

După finalizarea dezbaterii cererii de reexaminare, membrii Comisiei 
pentru mediu şi echilibru ecologic şi membrii Comisiei pentru agricultură, 
silvicultură şi industrie alimentară s-au reunit în şedinţă comună.  

Pe ordinea de zi a şedinţei comune au figurat următoarele puncte: 

1. PL-x51/2015 - Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.63/2014 pentru modificarea şi completarea unor 
acte normative din domeniul agriculturii  

2. PL-x52/2015 - Proiectul de Lege privind accesul la resursa de lemn 
pentru firmele mici şi mijlocii  

La punctul 1 a fost prezentat proiectul de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.63/2014 pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative din domeniul agriculturii (PL-
x51/2015). Proiectul de ordonanţă de urgenţă are ca obiect modificarea 
unor acte normative din domeniul agriculturii. Intervenţiile legislative 
preconizate asupra 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, vizează completarea 
definiţiei expresiei „utilizatorului de păşuni şi fâneţe”, precum şi stabilirea 
obligaţiei de a efectua o cosire cel puţin o dată pe an sau asigurarea 
încărcării minime de 0,3UVM/ha de către persoanele fizice şi juridice 
proprietari/utilizatori de pajişti, în vederea accesării fondurilor europene 
aferente plăţilor pe suprafaţă. In vederea evitării blocajelor administrative 
în absorbţia fondurilor europene în domeniul pisciculturii, se propune 
abrogarea art.22 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.41/2014 
privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei pentru Finanţarea 



Investiţiilor Rurale prin reorganizarea Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare 
Rurală şi Pescuit. 

S-a arătat că proiectul de lege se încadrează în categoria legilor ordinare, 
Camera Deputaţilor este Cameră Decizională, Consiliul Legislativ 
avizează favorabil proiectul de lege, Senatul a adoptat proiectul de 
lege. Supus dezbaterilor, respectivul proiectul de lege a fost adoptat cu 
unanimitate de voturi.  

La punctul 2  al ordinii de zi a fost prezentat proiectul de Lege privind 
accesul la resursa de lemn pentru firmele mici şi mijlocii (PL-x 52/2015). 
Această iniţiativă legislativă are ca obiect de reglementare stabilirea ca 
din volumul maxim anual ce se poate recolta din pădurile proprietate 
publică a statului un procent de 20% să facă obiectul vânzării prin licitaţie 
şi negociere exclusiv către societăţile comerciale care au un volum anual 
atestat spre exploatare de până la 5.000 metri cubi masă lemnoasă. 
Conform iniţiativei legislative, aducerea la îndeplinire a măsurilor propuse 
va fi realizată de către Departamentul pentru Ape, Păduri şi Piscicultură. 

S-a arătat că proiectul de lege se încadrează în categoria legilor ordinare, 
Camera Deputaţilor este Cameră Decizională, Consiliul Legislativ 
avizează favorabil proiectul de lege, Senatul a adoptat proiectul de 
lege. Supus dezbaterilor, respectivul proiect de lege a fost respins cu 
unanimitate de voturi. 

După finalizarea şedinţei comune, membrii Comisiei pentru mediu şi 
echilibru ecologic au continuat dezbaterile asupra propunerii legislativă 
privind metodele de extracţie a hidrocarburilor neconvenţionale pe 
teritoriul României (PL-x 242/2015). 

 În urma dezbaterilor, membrii Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic 
au hotărât cu unanimitate de voturi amânarea propunerii legislative.  

Lucrările comisiei din data de 12 mai a.c au fost conduse de doamna 
deputat Carmen Ileana Moldovan, preşedintele Comisiei pentru mediu şi 
echilibru ecologic. 

În ziua de 14 mai a.c. lucrările 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 
 

http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=14372

