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PROCES VERBAL  

din 10 şi 12 februarie 2015 

Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic şi-a desfăşurat lucrările în zilele 
de 10 şi 12 februarie 2015. 

La lucrările Comisiei din ziua de 10 februarie a.c, au fost prezenţi 21 
deputaţi din numărul total de 21 membri ai comisie. 

La lucrările Comisiei din ziua de 12 februarie a.c, au fost prezenţi 19 
deputaţi din numărul total de 21 membri ai comisie, fiind absenţi: domnul 
deputat Cosma Vlad – Alexandru, şi domnul deputat Molnár Zsolt 

Lucrările comisiei din data de 10 februarie 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 581/2014 Legea Zootehniei 
2. PL-x569/2014 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.74/2014 cu privire la rectificarea bugetului de 
stat pe anul 2014 şi unele măsuri bugetare 

3. PLx530/2014 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă 
a Guvernului nr.59/2014 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe 
anul 2014 şi unele măsuri bugetare 

La punctul 1 al ordinii de zi a fost prezentată propunerea legislativă 
“Legea Zootehniei” (Plx581/2014) ce are ca obiect de reglementare 
instituirea unui nou cadru juridic unitar în domeniul zootehniei. 
Astfel, propunerea legislativă vizează creşterea şi ameliorarea animalelor, 
având ca scop asigurarea continuităţii desfăşurării acestor activităţi la un 
nivel superior, menţinerea şi sporirea valorii de ameliorare şi a diversităţii 
genetice a animalelor, îmbunătăţirea calităţii produselor animaliere, 
rentabilităţii şi competitivităţii pe piaţă a producţiei realizate, conservarea 
fondului genetic al speciilor autohtone şi a efectivelor de animale existente, 
diversitatea fondului genetic în cazul acestor specii de animale, precum şi 
asigurarea alinierii la standardele internaţionale. Totodată, propunerea 
legislativă dispune abrogarea actualei reglementării în acest domeniu, şi 
anume, Legea zootehniei nr.72/2002, republicată. 



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 susţine adoptarea propunerii legislative 
sub rezerva însuşirii unor observaţii. Supusă dezbaterilor, respectiva 
propunerea legislativă a fost avizată favorabil 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.74/2014 cu privire la 
rectificarea bugetului de stat pe anul 2014 şi unele măsuri bugetare 
(Plx569/2014). Proiectul de lege are ca obiect de reglementare cea de-a 
treia rectificare a bugetului de stat pe anul 2014, posibilitate creata prin 
Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr.73/2014 pentru aprobarea unor 
masuri derogatorii de la prevederile Legii nr.500/2002 privind finanţele 
publice si ale Legii responsabilităţii fiscal – bugetare nr.69/2010. Aceasta 
rectificare a fost determinata de evoluţia rezultatelor bugetare in perioada 
1 ianuarie -31 octombrie a anului 2014, respectiv majorarea veniturilor 
bugetului general consolidat in termeni nominali, fata de aceeaşi perioada 
a anului precedent, si reducerea cheltuielilor bugetului general consolidat 
ca pondere in PIB. Analiza rezultatelor economice arata ca in trimestrul III 
din anul 2014, produsul intern brut s-a majorat, in termeni reali cu 1,9%, 
comparativ cu trimestrul II din 2014. iar in termeni nominali cu 5,5% 
comparativ cu estimarea la elaborarea bugetului de stat, acesta fiind 
revizuit, in valoare nominala, de la 658,6 miliarde lei la 674,3 miliarde lei. 
S-a arătat că proiectul de lege se încadrează în categoria legilor ordinare, 
Camera Decizională:Camera Deputaţilor şi Senatul, Consiliul Legislativ 
avizează favorabil proiectul de ordonanţă de urgenţă. Supus dezbaterilor, 
proiectul de lege a fost avizat favorabil cu majoritate de voturi. 

La punctul 3 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul de Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.59/2014 cu privire la 
rectificarea bugetului de stat pe anul 2014 şi unele măsuri bugetare (PL-x 
530/2014). Proiectul de lege are ca obiect de reglementare rectificarea 
bugetului de stat pe anul 2014 determinata de evoluţia rezultatelor 
bugetare in perioada 1 ianuarie -31 august a anului 2014, respectiv 
majorarea veniturilor bugetului general consolidat in termeni nominali, fata 
de aceeaşi perioada a anului precedent, si reducerea cheltuielilor bugetului 
general consolidat, atât in termeni nominali cat si in termeni reali, raportat 
la aceeaşi perioada din anul precedent. Analiza rezultatelor economice 
arata ca in primul semestru din anul 2014, produsul intern brut s-a 
majorat, in termeni reali cu 2,4% , iar in termeni nominali cu 5,5% 
comparativ cu aceeaşi perioada a anului anterior, acesta fiind revizuit, in 
valoare nominala, de la 658,6 miliarde lei la 662,3 miliarde lei. S-a arătat 
că proiectul de lege se încadrează în categoria legilor ordinare, Camera 
Decizională:Camera Deputaţilor şi Senatul, Consiliul Legislativ 



avizează favorabil proiectul de ordonanţă de urgenţă. Supus dezbaterilor, 
respectivul proiect de lege a fost avizat favorabil cu majoritate de 
voturi. 

DIVERSE 

În şedinţa din 10 februarie 2015, doamna preşedinte Carmen Ileana 
Moldovan a prezentat membrilor Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic 
sinteza Rapoartelor de audit al performanţei privind Eficienţa şi eficacitatea 
programelor şi măsurilor întreprinse atât în scopul de a preveni, cât şi 
pentru a înlătura efectele inundaţiilor pe teritoriul României. Rapoartele au 
fost elaborate de către Departamentul XI din Curtea de Conturi a României 
şi aprobate de Plenul Curţii de Conturi a României întrunit în şedinţa din 
data de 11 decembrie 2014. 

Lucrările Comisiei din data de 12 februarie 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 
 

 

 


