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PROCES VERBAL 

din 01-02 octombrie 2014 
 

Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic şi-a desfăşurat lucrările în perioada 
01-02 octombrie 2014. 

La şedinţa din data de 01 octombrie  a.c. au participat ca invitaţi: din partea 
Departamentului pentru Ape, Păduri şi Piscicultură: domnul Diaconu Cătălin, 
secretar de stat.  

Lucrările comisiei din data de 01 octombrie  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: 

 

SESIZĂRI ÎN FOND 

1. PL-x441/2014 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.38/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr.289/2002 
privind perdelele forestiere de protecţie  

La punctul 1 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.38/2014 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.289/2002 privind perdelele forestiere de protecţie 
(PLx441/2014). Proiectul de ordonanţă de urgenţă are ca obiect modificarea şi 
completarea Legii nr.289/2002 privind perdelele forestiere de protecţie, 
republicată, pentru a face posibilă începerea lucrărilor de plantare a acestora în 
toamna anului 2014, întrucât perdelele respective s-au dovedit soluţia cea mai 
eficientă pentru protejarea căilor de comunicaţii împotriva înzăpezirii, acţionând 
ca parazăpezi biologice. În raport de continutul şi natura sa, se încadrează în 
categoria legilor ordinare.  
Camera Deputaţilor este Camera Decizională, Senatul a adoptat proiectul 
de lege, Consiliul Legislativ avizează favorabil proiectul de lege. Supusă 
dezbaterilor, respectivul proiect de lege a primit raport de adoptare cu 
amendamente admise şi respinse. 



S-a introdus ca punct suplimentar pe ordinea de zi din data de 01 
octombrie 2014 proiectul de Propunere legislativă pentru modificarea şi 
completarea Legii 46/2008 -Codul Silvic (PLx 378/2014).  

Proiectul de lege are ca obiect modificarea art.37 alin.(I) lit.f) din Legea 
nr.46/2008-Codul Silvic, cu modificările şi completările ulterioare. Se 
preconizează ca, pentru repararea şi întreţinerea liniilor aeriene de înaltă 
tensiune să se stabilească un culoar de siguranţă de 32m , iar pentru liniile 
electrice aeriene de medie tensiune acest culoar de siguranţă să fie de 24m. În 
raport de continutul şi natura sa, se încadrează în categoria legilor organice. 
Camera Deputaţilor este Camera Decizională, Senatul a respins proiectul 
de lege, Consiliul Legislativ avizează favorabil proiectul de lege. 

În urma dezbaterilor, proiectul de lege a primit aviz negativ cu unanimitate 
de voturi.  

La lucrările Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic din 01 şi 02 octombrie 
a.c, au fost prezenţi 19 deputaţi din numărul total de 22 membri, fiind absenţi: 
domnul deputat Cozmanciu Corneliu-Mugurel(PNL), domnul deputat Mihai 
Aurelian(neafiliat), doamna deputat Doina Adriana Pană (PSD). 

Lucrările Comisiei din data de 02 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 


