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Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 5 şi 
7 aprilie a.c. 
La lucrările Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic din zilele de 5  și 7 aprilie 
a.c. din numărul total de 20 membri ai Comisiei au fost prezenţi 18 deputaţi, fiind 
absenți: domnul deputat Vlad Marcoci (PSD) și  domnul deputat Ioan Mihăilă 
(Grupul Progresist). 
La şedinţa din data de 5 aprilie a.c. au participat în calitate de invitaţi: domnul 
Silviu Cernătescu, Consilier juridic în cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării 
Rurale și domnul deputat Gheorghe Florin, în calitate de inițiator. 
Pe ordinea de zi a şedinţei au figurat următoarele puncte: 

 

                                                   AVIZ 

1. PL-x  86/2016- Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.5/2016 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.34/2000 
privind produsele agroalimentare ecologice. 

2. PL-x 120/2016- Proiect de Lege pentru modificarea art.5 din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea 
pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar 
nr.18/1991. 

 

SESIZĂRI ÎN FOND 

3. PL-x 6/2016- Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul şi acvacultura. 



4. Pl-x 869/2015- Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul şi acvacultura. 
5. PL-x 646/2015- Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.34/2015 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea 
absorbţiei fondurilor externe nerambursabile. 
 
La punctul 1 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei Guvernului nr.5/2016 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice (PL-x  
86/2016). 
 
Proiectul de ordonanţă are ca obiect completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice, aprobată prin 
Legea nr.3 8/2001, cu modificările şi completările ulterioare. 
 
S-a arătat că proiectul de lege se încadrează în categoria legilor ordinare, 
Camera Deputaţilor este Cameră Decizională, Consiliul Legislativ avizează 
favorabil proiectul de ordonanță, Senatul a adoptat proiectul de lege. Proiectul 
de lege a fost avizat favorabil cu unanimitate de voturi. 
 
La punctul 2 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul de Lege pentru modificarea 
art.5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.34/2013 privind organizarea, 
administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi 
completarea Legii fondului funciar nr.18/1991 (PL-x 120/2016). 
 
Propunerea legislativă are ca obiect completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor 
permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar 
nr.18/1991, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.86/2014, cu 
modificările ulterioare, în vederea eliminării obligaţiei de recuperare a suprafeţelor 
din categoria de folosinţă pajişti permanente, care vor fi scoase din circuitul agricol 
pentru amenajări de interes public local, aprobate prin hotărâre a consiliului local. 
 
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. Proiectul de 
lege a fost avizat negativ cu majoritate de voturi și 1 abținere. 
 



La punctul 3 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul de Lege pentru modificarea 
şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul şi 
acvacultura (PL-x 6/2016). 
 
Prezenta propunere legislativă are ca obiect modificarea şi completarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul şi acvacultura, aprobată cu 
modificări şi completări prin Legea nr.317/2009, cu modificările şi completările 
ulterioare, în vederea reglementării, astfel cum rezultă din cuprinsul Expunerii de 
motive, a condiţiilor de înfiinţare şi practicare a acvaculturii marine, precum şi a 
condiţiilor în care luciul de apă marină va fi supus concesionării. 
 
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. Proiectul de 
lege a fost adoptat cu unanimitate de voturi. 
 
La punctul 4 al ordinii de zi a fost prezentată propunerea legislativă pentru 
modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul şi 
acvacultura (Pl-x 869/2015). 
 
Propunerea legislativă are ca obiect modificarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul şi acvacultura, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr.317/2009, cu modificările şi completările ulterioare. 
 
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 respins propunerea legislativă. 
Propunerea legislativă a fost respinsă cu unanimitate de voturi. 
 
 
La punctul 5 a ordinii de zi a fost prezentat proiectul de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.34/2015 privind reglementarea unor 
măsuri pentru stimularea absorbţiei fondurilor externe nerambursabile (PL-x 
646/2015). 
 
Prezenta ordonanţă de urgenţă are ca obiect reglementarea unor măsuri pentru 
stimularea absorbţiei fondurilor europene nerambursabile. 
 



S-a arătat că proiectul de lege se încadrează în categoria legilor ordinare, 
Camera Deputaţilor este Cameră Decizională, Consiliul Legislativ avizează 
favorabil proiectul de ordonanță, Senatul a adoptat proiectul de lege. Proiectul 
de lege a fost adoptat cu majoritate de voturi și 1 abținere. 

 
Lucrările Comisiei din data de 7 aprilie a.c. s-au desfăşurat în cadrul grupurilor de 
lucru constituite în vederea studierii proiectelor de lege şi a altor documente 
înregistrate la Comisie. 

 
 
 
 
 

PREȘEDINTE,                                               SECRETAR, 
      Carmen-Ileana Moldovan                                   Vasile-Daniel Suciu 

 
 


