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SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIE 

din 20 şi 22 octombrie 2015 

Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic şi-a desfăşurat 
lucrările în zilele de 20 şi 22 octombrie a.c.  

În ziua de 20 octombrie a.c., a avut loc şedinţa comună a Comisiei 
pentru mediu şi echilibru ecologic cu Comisia pentru industrii şi 
servicii. 

Lucrările şedinţei comune au fost conduse de domnul deputat 
Iulian Iancu, preşedintele Comisiei pentru industrii şi servicii. 

La şedinţa comună din data de 20 octombrie a.c. au participat 
în calitate de invitaţi: doamna ministru Graţiela Gavrilescu, 
Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor,  domnul Cosmin Teodor, 
Director General, Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor; Cazana 
Manuela, Consilier superior, Ministerul Educaţiei şi Cercetării 
Ştiinţifice; Petcu Diana, Consilier superior, Ministerul Mediului, Apelor 
şi Pădurilor; Vişan Mihai, Director, Romalimenta; Dumitru Sorinel, 
Manager proiect, Eco-Rom Ambalaje; Ciocan Doru, Preşedinte, 
Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale. 

Pe ordinea de zi a şedinţei comune a figurat următorul punct: 

PL-x566/2015 Proiect de Lege privind modalitatea de gestionare a 
ambalajelor şi a deşeurilor provenite din ambalaje. 

În urma dezbaterilor, membrii celor doua comisii au hotărât 
adoptarea proiectului de lege cu majoritate de voturi (3 abţineri). 

După finalizarea şedinţei comune, membrii Comisiei pentru mediu şi 
echilibru ecologic au continuat dezbaterile asupra ordinii de zi: 

AVIZE 

1. PL-x647/2015 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.17/2015 privind reglementarea unor măsuri fiscal-
bugetare şi modificarea şi completarea unor acte normative. 



2. PL-x660/2015 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.32/2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr.37/2005 privind recunoaşterea şi funcţionarea grupurilor 
şi organizaţiilor de producători, pentru comercializarea produselor 
agricole şi silvice, precum şi pentru stabilirea unor măsuri de aplicare a 
acesteia. 

SESIZĂRI ÎN FOND 

3. PL-x646/2015 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.34/2015 privind reglementarea unor măsuri 
pentru stimularea absorbţiei fondurilor externe nerambursabile. 

4. PL-x176/2015 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea 
Legii nr. 289/2002 privind perdelele forestiere de protecţie. 

5. PL-x61/2015 Propunere legislativă pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.265/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de 
Urgenţă a Guvernului nr.195/2005 privind protecţia mediului. 

6. Pl-x202/2015 Propunere legislativă pentru modificarea şi 
completarea Legii vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic 
nr.407/2006.   

Lucrările comisiei din data de 20 octombrie a.c. au fost 
conduse de doamna deputat Carmen Ileana Moldovan, preşedintele 
Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic.                                        

 La şedinţa comisie din 20 octombrie a.c. au participat ca invitaţi: 
Alexe Irina, Secretar General Adjunct, Ministerul Afacerilor Interne; 
Valentin Şoneriu, Secretar de Stat, Ministerul Fondurilor Europene; 
Monalisa Baldovin, Consilier, Ministerul Fondurilor Europene; Achim 
Dan, Director, Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor. 

La punctul 1 al ordinii de zi, proiectul de lege a fost avizat favorabil 
cu unanimitate de voturi.  

La punctul 2 al ordinii de zi, proiectul de lege fost avizat favorabil 
cu unanimitate de voturi. 

La punctul 3 al ordinii de zi, proiectul de lege a fost amânat cu 
unanimitate de voturi. 

La punctul 4 al ordinii de zi, proiectul de lege a fost adoptat cu 
majoritate de voturi(1 abţinere). 



La punctul 5 al ordinii de zi, propunerea legislativă a fost respinsă cu 
unanimitate de voturi. 

La punctul 6 al ordinii de zi, propunerea legislativă a fost respinsă cu 
unanimitate de voturi.  

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

Lucrările comisiei din data de 22 octombrie 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 


