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PROCES VERBAL 

din 3 şi 5 martie 2015 

Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic şi-a desfăşurat lucrările în zilele 
de 3 şi 5 martie  a.c. 

La lucrările Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic din ziua de 3 
martie a.c, din numărul total de 20 membri ai Comisie au fost prezenţi 17 
deputaţi, fiind absenţi: domnul deputat Cozma Vlad-Alexandru(PSD), 
domnul deputat Mihăilă Ioan(PSD) şi domnul deputat Muntean Mircia 
(PSD). 

La lucrările Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic din ziua de 5 
martie a.c, din numărul total de 20 membri ai Comisie au fost prezenţi 17 
deputaţi, fiind absenţi: domnul deputat Cozma Vlad-Alexandru(PSD), 
domnul deputat Mihăilă Ioan(PSD) şi domnul deputat Muntean Mircia 
(PSD). 

La şedinţa din data de 3 martie  a.c. au participat în calitate de invitaţi: 
doamna Anne Jugănaru – secretar de stat în cadrul Ministerului Mediului 
Apelor şi Pădurilor şi doamna Zidaru Diana Elena – consilier în cadrul 
Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Durabile.  

Lucrările comisiei din data de 3 martie 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-x 61/2015 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.265/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului 
nr.195/2005 privind protecţia mediului 

2. Pl-x 62/2015 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei de 
Urgenţă a Guvernului nr.57 din 20 iunie 2007 privind regimul ariilor 
natural protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei 
sălbatice 

3. Pl-x 53/2015 Propunere legislativă pentru completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.195/2005 privind protecţia mediului 



La punctul 1 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul de Lege pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.265/2006 pentru aprobarea Ordonanţei 
de Urgenţă a Guvernului nr.195/2005 privind protecţia mediului (Pl-x 
61/2015).  
Proiectul de lege are ca obiect completarea art.10 din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu 
modificări şi completări prin Legea nr.265/2006, cu modificările şi 
completările ulterioare, în sensul impunerii persoanelor fizice sau juridice 
care dobândesc situri contaminate istoric să prezinte garanţii pentru 
reconstituirea ecologică a acestora, iar celor care desfăşoară activităţi care 
pot influenţa semnificativ mediul să solicite şi să obţină aviz de mediu, 
chiar dacă pachetul majoritar de acţiuni sau activele au fost vândute, s-a 
schimbat titularul activităţii, precum şi în caz de dizolvare urmată de 
lichidare, faliment sau încetarea activităţii. 
S-a arătat că proiectul se încadrează în categoria legilor ordinare, 
Camera Deputaţilor este Cameră Decizională, Consiliul legislativ 
avizează favorabil proiectul de lege, Senatul a respins proiectul de 
lege. Supus dezbaterilor, respectivul proiect de lege a fost amânat cu 
unanimitate de voturi.  

La punctul 2 al ordinii de zi a fost prezentată propunerea legislativă 
pentru modificarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.57 din 20 iunie 
2007 privind regimul ariilor natural protejate, conservarea habitatelor 
naturale, a florei şi faunei sălbatice (Pl-x 62/2015).  

Propunerea legislativă are ca obiect modificarea 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 şi 
completările ulterioare, în sensul ca parcurile şi grădinile ce conţin 
elemente sau bunuri ale patrimoniului natural, de interes comunitar, 
socioeconomic şi sociocultural, să dobândească statutul de arii naturale 
protejate de interes naţional, în scopul instituirii unui regim special de 
protecţie şi utilizare, prin asigurarea unor măsuri speciale de protecţie şi 
conservare a bunurilor aparţinând patrimoniului natural. 
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 respins 
propunerea legislativă. Supusă dezbaterilor, respectiva propunere 
legislativă a fost respinsă cu unanimitate de voturi.  
La punctul 3 al ordinii de zi a fost prezentată propunerea legislativă pentru 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2005 privind 
protecţia mediului(Pl-x 53/2015).  



Propunerea legislativă are ca obiect completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări 
şi completări prin Legea nr.265/2006, cu modificările şi completările 
ulterioare, în sensul ca persoanele fizice şi juridice să poată administra 
îngrăşăminte chimice doar dacă deţin un program de fertilizare bazat pe 
analizele chimice ale solului, în vederea evitării efectelor negative 
determinate de folosirea excesivă a acestora. 
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 respins 
propunerea legislativă. Supusă dezbaterilor, respectiva propunere 
legislativă a fost amânată cu unanimitate de voturi.  

Lucrările Comisiei din data de 5 martie 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 
 

 

 


