
 
 

COMISIA PENTRU MEDIU ŞI ECHILIBRU ECOLOGIC 
                                                                                                                                         
 
                                                                                                                   15.05.2014 

 
PROCES VERBAL 

din 12, 13, 14 şi 15 mai 2014 
 

Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic şi-a desfăşurat lucrările în perioada 12 – 15 mai 
2014. 
 
Din numărul total de 21 membri ai Comisiei, în zilele de 12, 14 şi 15 mai a.c., la lucrări au 
fost prezenţi 19 deputaţi, fiind absenţi: doamna deputat Adriana-Doina Pană (PSD) şi 
domnul deputat Molnar Zsolt (UDMR). 
 
Din numărul total de 21 membri ai Comisiei, în ziua de 13 mai a.c., la lucrări au fost 
prezenţi 20 deputaţi, fiind absentă: doamna deputat Adriana-Doina Pană (PSD). 

 
Lucrările comisiei din data de 13 mai 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: 

 
AVIZE 

 
1. Pl-x. 224/2014 Propunere legislativă pentru completarea art.8 din Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr.34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice. 
2. Pl-x. 253/2014 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.407/2006 a vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic. 
 

 
SESIZĂRI ÎN FOND 

 
3. Pl-x. 133/2014 Proiect de Lege pentru completarea art.241 din Legea nr.220/2008 pentru 

stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie. 
4. Pl-x. 242/2014 Propunere legislativă pentru completarea art.64 din Ordonanţa de urgenţă 

a Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul şi acvacultura. 



5. Pl-x. 243/2014 Propunere legislativă pentru modificarea alin.(3) al art.43 din Ordonanţa 
de urgenţă a Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul şi acvacultura. 

 
 

La punctul 1 al ordinii de zi a fost prezentată propunerea legislativă pentru completarea 
art.8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.34/2000 privind produsele agroalimentare 
ecologice (PL-x.244/2014), ce are ca obiect de reglementare completarea art.8 din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice, 
aprobată prin Legea nr.3 8/2001, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul de a se 
stabili că data până la care organismele candidate pentru aprobare ca organisme de inspecţie 
şi certificare trebuie să depună la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale documentele 
stabilite prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale este 31 martie şi nu 1 
decembrie, astfel cum se prevede la art.3 alin.(l) din Ordinul ministrului agriculturii şi 
dezvoltării rurale nr. 181/2012 pentru aprobarea regulilor privind organizarea sistemului de 
inspecţie şi certificare în agricultura ecologică, cu modificările ulterioare, pentru a nu se 
întârzia înfiinţarea noilor organisme de inspecţie şi certificare timp de aproape un an. 
Totodată, urmează a se modifica, în mod corespunzător, şi respectivul ordin al ministrului 
agriculturii şi dezvoltării rurale. 
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, Guvernul nu susţine adoptarea 
iniţiativei legislative. 
Supusă dezbaterilor, respectiva propunere legislativă a fost avizată negativ, cu 
unanimitate de voturi. 

 
La punctul 2 al ordinii de zi a fost prezentată propunerea legislativă pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.407/2006 a vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic (PL-
x.253/2014), ce are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii vânătorii şi a 
protecţiei fondului cinegetic nr.407/2006, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul 
agravării răspunderii penale pentru săvârşirea unor infracţiuni. 
S-a arătat că propunerea legislativă se încadrează în categoria legilor organice, Camera 
Deputaţilor este Cameră Decizională, Consiliul Legislativ avizează favorabil propunerea 
legislativă, Senatul a respins propunerea legislativă, Guvernul nu susţine adoptarea 
iniţiativei legislative. 
Supusă dezbaterilor, respectiva propunere legislativă a fost avizată negativ, cu 
unanimitate de voturi. 
 
La punctul 3 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul de Lege pentru completarea art.241 
din Legea nr.220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din 
surse regenerabile de energie (PL-x.133/2014), ce are ca obiect de reglementare completarea 



art. 24¹ din Legea nr.220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii 
energiei din surse regenerabile de energie, în sensul interzicerii amplasării de sisteme 
fotovoltaice pe terenurile productive, în scopul protecţiei mediului şi protejării sectorului 
agricol. 
S-a arătat că proiectul de Lege se încadrează în categoria legilor ordinare, Camera 
Deputaţilor este Cameră Decizională, Consiliul Legislativ avizează favorabil propunerea 
legislativă, Senatul a adoptat proiectul de Lege. 
Supus dezbaterilor, respectivul proiectul de Lege a fost amânat, cu unanimitate de voturi. 

 
La punctul 4 al ordinii de zi a fost prezentată propunerea legislativă pentru completarea 
art.64 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul şi acvacultura 
(PL-x.242/2014), ce are ca obiect de reglementare completarea art.64 din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul şi acvacultura. 
S-a arătat că propunerea legislativă se încadrează în categoria legilor organice, Camera 
Deputaţilor este Cameră Decizională, Consiliul Legislativ avizează favorabil propunerea 
legislativă, Senatul a respins propunerea legislativă, Guvernul nu susţine adoptarea 
iniţiativei legislative. 
Supusă dezbaterilor, respectiva propunere legislativă a fost amânată, cu unanimitate de 
voturi. 

 
La punctul 5 al ordinii de zi a fost prezentată propunerea legislativă pentru modificarea 
alin.(3) al art.43 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul şi 
acvacultura (PL-x.243/2014), ce are ca obiect de reglementare modificarea alin.(3) al art.43 
din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul şi acvacultura. 
 S-a arătat că propunerea legislativă se încadrează în categoria legilor organice, Camera 
Deputaţilor este Cameră Decizională, Consiliul Legislativ avizează favorabil propunerea 
legislativă, Senatul a respins propunerea legislativă, Guvernul nu susţine adoptarea 
iniţiativei legislative. 
Supusă dezbaterilor, respectiva propunere legislativă a fost amânată, cu unanimitate de 
voturi. 

 
Lucrările Comisiei din zilele de 12, 14 şi 15 mai 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 


