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PROCES VERBAL
din 17-18 septembrie 2014
Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic şi-a desfăşurat lucrările în perioada 1718 septembrie 2014.
La lucrările comisiei din perioada 17-18 septembrie a.c. din totalul celor 22 de
membri au fost prezenţi 21 deputaţi, după cum urmează: Moldovan Carmen Ileana
(PSD), Burlacu Ştefan (PP-DD), Peia Ninel (PSD), Ţigăeru Roşca Laurenţiu (PSD),
Suciu Vasile-Daniel(PSD), Thuma Hubert Petru Ştefan (PNL), Alexe Costel (PNL),
Cioată Cezar (PC-PLR), 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 ConstantinStelian-Emil(PSD), Muntean Mircia(PSD), Negruţ Clement (neafiliat), Tiuch
Cătălin(PSD), Varga Lucia-Ana(PNL) fiind absentă: doamna deputat Pană AdrianaDoina (PSD).
La şedinţa din data de 17 septembrie a.c. au participat ca invitaţi: din partea
Ministerului de Finanţe Publice: domnul Gyorgy Attila, secretar de stat şi din partea
Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice: doamna Anne Jugănaru, secretar de
stat.
Lucrările comisiei din data de 17 septembrie 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 343/23.06.2014 Proiect de Lege pentru completarea Legii fondului funciar
nr.18/1991
2.PL-x 396/08.09.2014 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă
a Guvernului nr.32/2014 pentru modificarea şi completarea anexei la Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr.198/2005 privind constituirea, alimentarea şi utilizarea
Fondului de întreţinere, înlocuire şi dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare a
infrastructurii serviciilor publice care beneficiază de asistenţă financiară
nerambursabilă din parte Uniunii Europene

SESIZĂRI ÎN FOND
3.PL-x 395/08.09.2014 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă
a Guvernului nr.31/2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea
habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice
La punctul 1 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul de Lege pentru completarea
Legii fondului funciar nr.18/1991(Plx343/2014).Propunerea legislativă are ca
obiect modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr.18/1991, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, în vederea creării cadrului normativ necesar
pentru recuperarea stratului de sol fertil decopertat, rezultat ca urmare a extinderii
construcţiilor.
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 adoptat propunerea legislativă.
Supusă dezbaterilor, respectiva propunere legislativă a fost avizată favorabil cu
unanimitate de voturi.
La punctul 2 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul de Lege privind aprobarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.32/2014 pentru modificarea şi completarea
anexei la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.198/2005 privind constituirea,
alimentarea şi utilizarea Fondului de întreţinere, înlocuire şi dezvoltare pentru
proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care beneficiază de
asistenţă financiară nerambursabilă din parte Uniunii Europene(PLx396/2014).
Proiectul de ordonanţă de urgenţă are ca obiect de reglementare modificarea şi
completarea anexei la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.198/2005 privind
constituirea, alimentarea şi utilizarea Fondului de întreţinere, înlocuire şi dezvoltare
pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care beneficiază
de asistenţă financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene, astfel încât să
fie asigurat fluxul financiar necesar continuării contractelor în derulare.
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 adoptat propunerea legislativă.
Supusă dezbaterilor, respectiva propunere legislativă a fost avizată favorabil cu
unanimitate de voturi.
La punctul 3 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul de Lege privind aprobarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.31/2014 pentru modificarea şi completarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale
protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice
(PLx395/2014). Proiectul de ordonanţă de urgenţă are ca obiect modificarea şi
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor
naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice,
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.49/2011, cu modificările

ulterioare, ca urmarea a necesităţii clarificării cadrului legal referitor la declararea
ariilor naturale protejate şi la încadrarea acestora în categorii specifice de
management, care să asigure protecţia şi conservarea speciilor şi/sau habitatelor
pentru care acestea au fost instituite.
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 adoptat propunerea legislativă.
Supusă dezbaterilor, respectiva propunere legislativă a fost adoptată favorabil cu
unanimitate de voturi.
Lucrările Comisiei din data de 18 septembrie 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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