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PROCES VERBAL 
din 1, 2, 3 şi 4 iulie 2014 

 
 

Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic şi-a desfăşurat lucrările în perioada 1 – 4 
iulie 2014. 
 
Din numărul total de 21 membri ai Comisiei, în zilele de 1 şi 2 iulie a.c., la lucrări 
au fost prezenţi 20 deputaţi, fiind absentă doamna deputat Pană Adriana-Doina 
(PSD). 
 
Din numărul total de 21 membri ai Comisiei, în zilele de 3 şi 4 iulie a.c., la lucrări 
au fost prezenţi 19 deputaţi, fiind absenţi: doamna deputat Adriana-Doina Pană 
(PSD) şi domnul deputat Marcoci Vlad (PSD) – delegaţie oficială. 

 
La şedinţa din data de 2 iulie a.c. a participat în calitate de invitat: domnul 
Cătălin Diaconescu, secretar de stat în cadrul Ministerului Mediului şi Schimbărilor 
Climatice. 

 
Lucrările comisiei din data de 2 iulie 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: 

 
AVIZ 

 
1. PL-x. 341/2014 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.21/2014 pentru modificarea art.6 din Legea nr.597/2001 privind 
unele măsuri de protecţie şi autorizare a construcţiilor în zona de costă a Mării 
Negre. 

 
SESIZĂRI ÎN FOND 

 
2. Pl-x. 435/2013 Propunere legislativă privind îmbunătățirea mediului prin 
dezvoltarea mai multor spații verzi, "Un copac pentru fiecare copil" 



 
La punctul 1 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul de lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.21/2014 pentru modificarea art.6 din Legea 
nr.597/2001 privind unele măsuri de protecţie şi autorizare a construcţiilor în zona de 
costă a Mării Negre (PL-x.341/2014), ce are ca obiect aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.21/2014 pentru modificarea art.6 din Legea nr.597/2001 
privind unele măsuri de protecţie şi autorizare a construcţiilor în zona de costă a Mării 
Negre. 
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 proiect de lege a fost avizat favorabil, cu 
unanimitate de voturi. 

 
La punctul 2 al ordinii de zi a fost prezentată propunerea legislativă privind 
îmbunătățirea mediului prin dezvoltarea mai multor spații verzi, "Un copac pentru 
fiecare copil" (PL-x.435/2013), ce are ca obiect de reglementare adoptarea unor 
măsuri pentru îmbunătăţirea calităţii mediului prin dezvoltarea mai multor spaţii 
verzi, urmând să se planteze câte un arbore pentru fiecare copil nou - născut. 
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 amânată, cu 
unanimitate de voturi. 

 
Lucrările Comisiei din zilele de 1, 3 şi 4 iulie 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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