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PROCES VERBAL 

din 19-20 noiembrie 2014 

 

Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic şi-a desfăşurat lucrările în 
perioada 19-20 noiembrie 2014. 

La lucrările Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic din 19-20 
noiembrie a.c, au fost prezenţi 20 de deputaţi din numărul total de 22 
membri după cum urmează: Carmen Ileana Moldovan(PSD), Cioată Cezar 
(PC-PLR), Peia Ninel(PSD),Varga Lucia-Ana(PNL), Suciu Vasile-Daniel(PNL), 
Thuma Hubert Petru Ştefan (PNL), Alexe Costel (PNL), Burlacu Ştefan (PP-
DD), Cosma Vlad-Alexandru(PSD), Cozmanciuc Corneliu Mugurel (PNL), 
Manea Victor Gheorghe (PNL), Marcoci Vlad(PSD), Marica Petru-Sorin 
(PSD), Mihai Aurelian (neafiliat), Mihăilă Ioan (PSD), Molnar Zsolt (UDMR), 
Moţ Constantin-Stelian-Emil(PSD),Negruţ Clement (neafiliat), Tiuch 
Cătălin(PSD), Ţigăeru Roşca Laurenţiu (PSD),fiind absenţi: domnul deputat 
Muntean Mircia(PSD) şi doamna deputat Doina Adriana Pană(PSD). 

La şedinţa din data de 19 noiembrie a.c. a participat ca invitat: domnul 
deputat Remus Cernea.  

Lucrările comisiei din data de 19 noiembrie 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. Plx333/2014 Propunere legislativă pentru recunoaşterea delfinilor 
drept persoane non-umane 

2. Plx493/2014 Proiect de Lege privind acceptarea Codului din 2009 
pentru construcţia şi echipamentul unităţilor mobile de foraj 
marin(Codul MODU 2009), adoptat de Adunarea Organizaţiei Maritime 
Internaţionale prin Rezoluţia A.1023(26) din 2 decembrie 2009, precum 
şi a amendamentelor la Codul MODU 2009 adoptate de Comitetul de 



Siguranţă Maritimă al Organizaţiei Maritime Internaţionale prin Rezoluţia 
MSC.359(92) din 21 iunie 2013 

3. E32/2014 Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, 
Consiliu, Comitetul Economic si Social European si Comitetul Regiunilor 
- spre o economie circulară: un program „deşeuri zero” pentru 
Europa [COM (2014)398] 

La punctul 1 al ordinii de zi a fost prezentată propunerea legislativă 
pentru recunoaşterea delfinilor drept persoane non-umane 
(Plx333/2014). Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare 
stabilirea unui regim juridic distinct pentru toate speciile de delfin, în sensul 
definirii acestora drept “persoane non-umane”.  
S-a arătat că proiectul de lege se încadrează în categoria legilor 
ordinare, Camera Deputaţilor este Cameră Decizională, Consiliul 
Legislativ avizează negativ 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 prezentat proiectul de Lege privind 
acceptarea Codului din 2009 pentru construcţia şi echipamentul unităţilor 
mobile de foraj marin(Codul MODU 2009), adoptat de Adunarea 
Organizaţiei Maritime Internaţionale prin Rezoluţia A.1023(26) din 2 
decembrie 2009, precum şi a amendamentelor la Codul MODU 2009 
adoptate de Comitetul de Siguranţă Maritimă al Organizaţiei Maritime 
Internaţionale prin Rezoluţia MSC.359(92) din 21 iunie 
2013(Plx493/2014). 
Proiectul are ca obiect acceptarea Codului din 2009 pentru construcţia şi 
echipamentul unităţilor mobile de foraj marin – Codul MODU 2009, precum 
şi a amendamentelor la Codul MODU 2009, din perspectiva necesităţii 
alinierii cadrului legal la normele şi exigenţele internaţionale în materie, 
stabilite la nivelul Organizaţiei Maritime Internaţionale (OMI).   
S-a arătat că proiectul de lege se încadrează în categoria legilor 
ordinare, Camera Deputaţilor este prima Camera sesizată, Consiliul 
Legislativ avizează favorabil proiectul de lege. 
Supus dezbaterilor, respectivul proiect de lege a fost avizat favorabil 
cu unanimitate de voturi. 

La punctul 3 al ordinii de zi a fost prezentată comunicarea Comisiei către 
Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi 
Comitetul Regiunilor - spre o economie circulară: un program „deşeuri 
zero” pentru Europa [COM (2014)398].  

Comunicarea propune măsuri precum prevenirea generării de deşeuri. 
Protejarea ecologică şi reutilizarea, în contextul necesităţii depăşirii 
obstacolelor de pe piaţă care împiedică valorificarea oportunităţilor de ordin 
economic.  



Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic a fost sesizată pentru 
dezbaterea în fond a comunicării. Supusă dezbaterilor, comunicarea a 
primit un proiect de opinie favorabil cu unanimitate de voturi. 

Lucrările Comisiei din data de 20 noiembrie 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 
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