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PROCES VERBAL 

din 27, 28 şi 29 mai 2014 
 

Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic şi-a desfăşurat lucrările în perioada 27-29 mai 
2014. 
 
Din numărul total de 21 membri ai Comisiei, în zilele de 27, 28 şi 29 mai a.c., la lucrări au 
fost prezenţi 20 deputaţi, fiind absentă: doamna deputat Adriana-Doina Pană (PSD). 

 
Lucrările comisiei din data de 29 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: 

 
SESIZĂRI ÎN FOND 

 
Pl-x nr. 242/2014 - Propunere legislativă pentru completarea art.64 din Ordonanţa de urgenţă 
a Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul �i acvacultura 
Pl-x nr. 243/2014 - Propunere legislativă pentru modificarea alin.(3) al art.43 din Ordonanţa 
de urgenţă a Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul şi acvacultura 
Pl-x nr. 651/2013 - Propunere legislativă privind modificarea art.6 al Legii serviciului de 
salubrizare a localităţilor nr.101/2006 
Pl-x nr. 128/2014 - Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.46/2008 
cu modificările şi completările ulterioare privind Codul Silvic 
 
 
La punctul 1 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 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 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. 
Supusă dezbaterilor, respectiva propunere legislativă a fost respinsă cu unanimitate de 
voturi. 

 
La punctul 3 al ordinii de zi a fost prezentată propunerea legislativă privind modificarea 
art.6 al Legii serviciului de salubrizare a localităţilor nr.101/2006 (Pl-x  651/2013), ce are ca 
obiect de reglementare modificarea art.6 alin.(l) lit.k) din Legea serviciului de salubrizare a 
localităţilor nr.101/2006, cu modificările şi completările ulterioare. 
 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 respinsă, cu majoritate de 
voturi (1 vot împotrivă şi 1 abţinere). 
 
La punctul 4 al ordinii de zi a fost prezentată propunerea legislativă pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.46/2008 cu modificările şi completările ulterioare privind Codul Silvic 
(Pl-x nr. 128/2014), ce are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii 
nr.46/2008 - Codul silvic, cu modificările şi completările ulterioare. Intervenţiile legislative 
vizează, potrivit Expunerii de motive, asigurarea dezvoltării turismului montan în mod 
echilibrat în România, fără a se afecta fondul forestier naţional, avându-se în vedere, 
totodată, continuitatea funcţiilor de protecţie a mediului în România 
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. 
 



 
Lucrările Comisiei din zilele de 28 şi 29 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 


