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SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIE 

din 6 şi 8 octombrie 2015 

 Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic şi-a desfăşurat 
lucrările în zilele de 6 şi 8 octombrie a.c.  

 La şedinţele din 6 octombrie a.c au participat ca invitaţi:  
domnul Moţoc Octavian, Senator, doamna Anne Marie Juganaru, 
Secretar de Stat Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor, doamna 
Roşu Nicoleta, Director Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor. 
 Lucrările comisiei din data de 6 octombrie a.c au fost conduse 
de doamna deputat Carmen Ileana Moldovan, preşedintele Comisiei 
pentru mediu şi echilibru ecologic. 
Pe ordinea de zi au figurat următoarele puncte: 

SESIZĂRI ÎN FOND 

1.PL-x417/2015 Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.34/2013 privind organizarea, administrarea şi 
exploatarea pajiştilor permanente pentru modificarea şi completarea 
Legii fondului funciar nr.18/1991. 

2.PL-x513/2015 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.82/1993 
privind constituirea Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării ". 

3.PL-x515/2015 Propunere legislativă pentru modificarea art.III din 
Legea nr.122/2014 pentru completarea Legii nr.82/1993 privind 
constituirea Rezervaţiei Biosferei "Deltei Dunării". 

4.COM(2015)337 Propunere de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI 
EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI de modificare a Directivei 2003/87/CE în 
vederea rentabilizării reducerii emisiilor de dioxid de carbon şi a sporirii 
investiţiilor în acest domeniu. 
La punctul 1 al ordinii de zi, proiectul de lege a fost amânat cu 
unanimitate de voturi. 
La punctul 2 al ordinii de zi, proiect de lege fost adoptat cu 
majoritate de voturi (1 abţinere). 

La punctul 3 al ordinii de zi, propunerea legislativă fost respinsă cu 
unanimitate de voturi. 

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


La punctul 4 al ordinii de zi, propunerea de directivă a primit un 
proiect de opinie favorabil cu majoritate de voturi (4 abţineri). 

 S-a introdus ca punct suplimentar, pe ordinea de zi a Comisiei 
din data de 6 octombrie a.c. proiectul de Lege pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative din domeniul meteorologiei (Pl-
x607/2015). În urma dezbaterilor, proiectul de lege a fost adoptat 
cu unanimitate de voturi. 

 La lucrările Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic din ziua 
de 6 octombrie a.c din numărul total de 20 membri ai Comisiei au 
fost prezenţi 14 deputaţi: Carmen Ileana Moldovan (PSD), Peia Ninel 
(PSD), Varga Lucia-Ana (PNL), Suciu Vasile-Daniel(PSD), Thuma 
Hubert Petru Ştefan (PNL), Alexe Costel (PNL), Burlacu Ştefan (ND), 
Cozma Vlad-Alexandru (PSD), Manea Victor-Gheorghe (PNL), Marica 
Petru-Sorin (PSD), Mihai Aurelian (PNL) înlocuit de către domnul 
deputat Popa Octavian (PNL), Mihăilă Ioan (PSD), Muntean Mircia 
(PSD), Negruţ Clement (neafiliat), Ţigăeru Roşca Laurenţiu (PSD), fiind 
absenţi: domnul deputat Cioată Cezar (ALDE), domnul deputat Marcoci 
Vlad (PSD), domnul deputat Molnár Zsolt (UDMR), domnul deputat 
Moţ-Constantin-Stelian-Emil (PSD), doamna deputat Pană Adriana-
Doina (PSD). 

 La lucrările Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic din ziua 
de 8 octombrie a.c. au fost prezenţi 15 deputaţi din numărul total de 
20 membri ai comisiei, după cum urmează: Carmen Ileana Moldovan 
(PSD), Peia Ninel (PSD), Varga Lucia-Ana (PNL), Suciu Vasile-
Daniel(PSD), Thuma Hubert Petru Ştefan (PNL), Alexe Costel (PNL), 
Burlacu Ştefan (ND), Cozma Vlad-Alexandru(PSD), Manea Victor- 
Gheorghe (PNL), Marica Petru-Sorin (PSD), Mihai Aurelian (PNL), 
Mihăilă Ioan (PSD), Muntean Mircia (PSD),  Negruţ Clement (neafiliat), 
Ţigăeru Roşca Laurenţiu (PSD), fiind absenţi: domnul deputat Cioată 
Cezar (ALDE), domnul deputat Marcoci Vlad (PSD), domnul deputat 
Molnár Zsolt (UDMR), domnul deputat Moţ-Constantin-Stelian-Emil 
(PSD), doamna deputat Pană Adriana-Doina (PSD).  

 Lucrările comisiei din data de 8 octombrie 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 


