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SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI
din 11 şi 12 iunie 2014
Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic şi-a desfăşurat lucrările în zilele
de 11 şi 12 iunie 2014.
Lucrările comisiei din data de 11 iunie a.c. au fost conduse de doamna
deputat Carmen Ileana Moldovan, preşedintele Comisiei pentru mediu şi echilibru
ecologic.
La şedinţa din data de 11 iunie a.c. au participat ca invitaţi Păiajen Ninel consiler juridic în cadrul Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale, domnul Găman
Sorin - director general adjunct în cadrul Ministerului Economiei, doamna Barbu
Daniela - director în cadrul Departamentului pentru Energie, domnul Pasztor Sandor secretar de stat în cadrul Departamentului pentru Ape, Păduri şi Piscicultură,
Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice, doamna Dobroiu Viorica - consilier şi
doamna Tănase Daniela - şef serviciu în cadrul Ministerului Finanţelor Publice.
Pe ordinea de zi au figurat următoarele puncte:
AVIZE
1. Plx.276/2014 - Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii
nr.571/2003 privind Codul Fiscal
SESIZĂRI ÎN FOND
2. Plx.227/2014 - Propunere legislativă pentru modificarea Legii minelor
nr.85/2003
3. PLx.266/2014 - Proiect de Lege privind ratificarea Protocolului privind protecţia
mediului marin al Mării Negre împotriva poluării provenite din surse şi activităţi de pe
uscat, semnat la Sofia, la 17 aprilie 2009
4. Plx.285/2013 - Propunere legislativă privind pajiştile permanente şi pentru
modificarea şi completarea unor acte normative în domeniu

La punctul 1 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost avizată
negativ cu unanimitate de voturi.
La punctul 2 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost respinsă cu
unanimitate de voturi.
La punctul 3 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost adoptat cu
unanimitate de voturi.
La punctul 4 al ordinii de zi, la respectiva propunere legislativă s-a votat cu
unanimitate de voturi menţinerea raportului iniţial de respingere.
DIVERSE
În şedinţa din 11 iunie 2014, membrii Comisiei pentru mediu şi echilibru
ecologic au luat notă de decizia Biroului Permanent din 2 iunie a.c. şi de acordul
liderilor grupurilor parlamentare prin care s-au stabilit modificări în componenţa
numerică şi repartizarea funcţiilor în birourile comisiilor permanente, prin care
numărul vicepreşedinţilor Comisiei creşte la 3.
Având în vedere propunerea venită din partea domnului deputat Marian
Neacşu, Liderul Grupului parlamentar al Partidului Social Democrat, doamna
preşedinte Carmen Ileana Moldovan a prezentat propunerea Grupului parlamentar al
Partidului Social Democrat de numire a domnului deputat NINEL PEIA în funcţia
de vicepreşedinte al Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic.
Membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, numirea domnului
deputat NINEL PEIA în funcţia de vicepreşedinte al Comisiei pentru mediu şi
echilibru ecologic.
La lucrările comisiei din ziua de 11 iunie a.c. din totalul celor 21 de membri au fost
prezenţi 20 deputaţi, după cum urmează: Moldovan Carmen Ileana (PSD), Burlacu Ştefan
(PP-DD), Peia Ninel (PSD), Ţigăeru Roşca Laurenţiu (PNL), Suciu Vasile Daniel (PSD),
Thuma Hubert Petru Ştefan (PNL), Costel Alexe (PNL), Cioată Cezar (PC), Cosma Vlad
Alexandru (PSD), Cozmanciuc Corneliu Mugurel (PNL), Iane Ovidiu Cristian (PSD), Manea
Victor Gheorghe (PNL), Marcoci Vlad (PSD), Mihai Aurelian (neafiliat), Mihăilă Ioan (PSD),
Molnar Zsolt (UDMR), Moţ Constantin-Stelian-Emil (PSD), Muntean Mircia (PDL), Negruţ
Clement (neafiliat), Sava Andrei Valentin (PSD), fiind absentă doamna deputat Pană
Adriana-Doina (PSD).
La lucrările comisiei din ziua de 12 iunie a.c. din totalul celor 21 de membri au fost
prezenţi 21 deputaţi, după cum urmează: Moldovan Carmen Ileana (PSD), Burlacu Ştefan
(PP-DD), Peia Ninel (PSD), Ţigăeru Roşca Laurenţiu (PNL), Suciu Vasile Daniel (PSD),
Thuma Hubert Petru Ştefan (PNL), Costel Alexe (PNL), Cioată Cezar (PC), Cosma Vlad
Alexandru (PSD), Cozmanciuc Corneliu Mugurel (PNL), Iane Ovidiu Cristian (PSD), Manea
Victor Gheorghe (PNL), Marcoci Vlad (PSD), Mihai Aurelian (neafiliat), Mihăilă Ioan (PSD),
Moţ Constantin-Stelian-Emil (PSD), Muntean Mircia (PDL), Negruţ Clement (neafiliat),
Sava Andrei Valentin (PSD), fiind absenţi: domnul deputat Molnar Zsolt (UDMR) şi
doamna deputat Pană Adriana-Doina (PSD).

Lucrările Comisiei din ziua de 12 iunie 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,
CARMEN ILEANA MOLDOVAN

SECRETAR,
VASILE DANIEL SUCIU

