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Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 26 
aprilie a.c. 
La lucrările Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic din ziua de 26 aprilie a.c. 
din numărul total de 20 membri ai Comisiei au fost prezenţi 16 deputaţi, fiind 
absenţi domnul deputat Burlacu Ştefan (neafiliat), domnul deputat Marcoci Vlad 
(PSD), domnul deputat Mihăilă Ioan (Grupul Progresist) şi domnul deputat Ţigăeru 
Roşca Laurenţiu (Grupul Progresist).   
Lucrările comisiei din data de 26 aprilie a.c au fost conduse de domnul  deputat 
Nini Săpunaru, preşedintele Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie 
alimentară şi servicii specifice. 
 
Pe ordinea de zi a şedinţei a figurat următorul punct: 

                              

SESIZĂRI ÎN FOND 
 

1.PL-x 69/2016  Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.60/2015 pentru suspendarea prevederilor art.23 alin.(1) lit.c) şi k) 
din Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr.407/2006. 

 

La punctul 1 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul de lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.60/2015 pentru suspendarea prevederilor 
art.23 alin.(1) lit.c) şi k) din Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic 
nr.407/2006 (PL-x 69/2016). 
 
Proiectul de lege are ca obiect de reglementare suspendarea aplicării prevederilor 
art.23 alin.(1) lit.c) şi k) referitoare la interzicerea „păşunatului animalelor 
domestice în terenul agricol între 6 decembrie şi 24 aprilie” şi la interzicerea 



permiterii „însoţirii turmelor şi cirezilor de către câini însoţitori al căror număr este 
mai mare de 3 în zona de munte, de 2 în zona de deal şi de 1 la câmpie; în acest 
număr se includ şi câinii care asigură paza stânei”. 
 
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 proiectul de lege. Proiectul de 
lege a fost amânat. 
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