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PROCES VERBAL 

din 3, 4 decembrie 2014 

Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 
3, 4 decembrie 2014. 

La lucrările Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic din zilele de 3 şi 4 
decembrie a.c, au fost prezenţi 20 de deputaţi din numărul total de 22 
membri ai comisiei, fiind absenţi: domnul deputat Muntean Mircia(PSD) şi 
doamna deputat Doina Adriana Pană (PSD). 

La şedinţa din data de 3 decembrie  a.c. a participat ca invitat din partea 
Ministerului Economiei, Departamentului pentru Energie: domnul Marin 
Adrian, consilier.  

Lucrările comisiei din data de 3 decembrie  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. PLx 133/2014 Proiect de Lege pentru completarea art.241 din Legea 
nr.220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei 
din surse regenerabile de energie 

2. PLx 211/2011 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 
apelor nr.107/1996 
La punctul 1 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul de Lege pentru 
completarea art.241 din Legea nr.220/2008 pentru stabilirea sistemului de 
promovare a producerii energiei din surse regenerabile de 
energie(Plx133/2014). 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea art.241 din 
Legea nr.220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii 
energiei din surse regenerabile de energie, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, în sensul interzicerii amplasării de sisteme fotovoltaice 



pe terenurile productive, în scopul protecţiei mediului şi protejării sectorului 
agricol. 

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 propunerea 
legislativă.  

Supus dezbaterilor, respectivul proiect de lege a fost respins cu 
unanimitate de voturi.  

La punctul 2 al ordinii de zi a fost prezentat Proiect de Lege pentru 
modificarea şi completarea Legii apelor nr.107/1996(Plx211/2011).  

Proiectul de lege are ca obiect modificarea şi completarea Legii apelor 
nr.107/1996, cu modificările şi completările ulterioare. Aşa cum s-a arătat în 
expunerea de motive, prin promovarea prezentei propuneri legislative se 
urmăreşte îndreptarea erorilor de fond şi de formă cauzate de modificările şi 
completările legii susmenţionate, care au afectat caracterul unitar al acesteia, 
ajungându-se la crearea unor antinomii în cuprinsul său. 

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 propunerea 
legislativă.  

Supus dezbaterilor, respectivul proiect de lege a fost amânat cu 
unanimitate de voturi.  

Lucrările Comisiei din data de 4 decembrie 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 


