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Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 25, 
26 și 27 ianuarie a.c. 

La lucrările Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic din zilele de 25 ianuarie 
a.c. au fost prezenţi 13 deputaţi din numărul total de 15 membri ai comisiei, fiind 
absenţi: domnul deputat Petcu Toma-Florin(ALDE) și domnul deputat Simion 
Lucian-Eduard(PSD). 

La lucrările Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic din zilele de 26 şi 27 
ianuarie a.c. au fost prezenţi 14 deputaţi din numărul total de 15 membri ai 
comisiei, fiind absent domnul deputat Petcu Toma-Florin(ALDE). 

În data de 25 ianuarie a.c., Comisia pentru mediu și echilibru ecologic a Camerei 
Deputaților și Comisia pentru mediu a Senatului s-au întrunit în ședintă comună 
pentru a dezbate proiectele de legi aflate pe ordinea de zi.  

La şedinţa din data de 25 ianuarie a.c. au participat în calitate de invitaţi domnul 
Attila Gyorgy, secretar de stat în cadrul Ministerului Finanțelor Publice și domnul 
Stoianescu Mircea, consilier superior în Ministerul Mediului. 

Lucrările şedinţei comune au fost conduse de domnul deputat Allen Coliban, 
preşedintele Comisie pentru mediu a Senatului. 

Pe ordinea de zi a şedinței comune din data de 25 ianuarie a.c. au figurat 
următoarele proiecte: 

AVIZE 

1. Pl-x 3/2017 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.14/2016 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2016 

2. Pl-x 5/2017 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.86/2016 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2016 

 



La punctul 1 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei Guvernului nr.14/2016 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe 
anul 2016 (Pl-x3/2017). 

Prezentul proiect de ordonanţă de urgentă are ca obiect de reglementare 
rectificarea bugetului de stat pe anul 2016, în sensul majorării veniturilor cu suma 
de 2.951,2 milioane lei și a cheltuielilor cu suma de 3.531,9 milioane lei, ceea ce 
implică o majorare corespunzătoare a deficitului bugetar în cuantum de 580,7 
milioane lei. 
S-a arătat că proiectul de lege se încadrează în categoria legilor ordinare, 
Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de lege. Supus dezbaterilor 
proiectul de lege a fost adoptat cu unanimitate de voturi. 

La punctul 2 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.86/2016 cu privire la rectificarea bugetului 
de stat pe anul 2016 (Pl-x 5/2017). 

Prezentul proiect de ordonanţă de urgentă are ca obiect de reglementare 
rectificarea bugetului de stat pe anul 2016, aprobat prin Legea nr.339/2015, cu 
modificările și completările ulterioare. Astfel, bugetul de stat pe anul 2016 se 
diminuează la venituri cu suma de 326,7 milioane lei și se majorează la cheltuieli 
cu suma de 904,5 milioane lei, urmând ca deficitul să se majoreze cu suma de 
1.231,2 milioane lei. 
S-a arătat că proiectul de lege se încadrează în categoria legilor ordinare, 
Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de lege. Supus dezbaterilor 
proiectul de lege a fost adoptat cu unanimitate de voturi. 

Lucrările Comisiei din data de 26 și 27 ianuarie 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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