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PROCES VERBAL 

din data de 27, 28 şi 29 septembrie 
 

Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 27, 
28 și 29 septembrie a.c. 

La lucrările Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic din zilele de 27 
septembrie a.c. au fost prezenţi 15 deputaţi din numărul total de 16 membri ai 
comisiei, fiind absenţi: domnul deputat Mihăilă Ioan (UNPR). 

La lucrările Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic din zilele de 28 și 29 
septembrie a.c. au fost prezenţi 14 deputaţi din numărul total de 16 membri ai 
comisiei, fiind absent: domnul deputat Mihăilă Ioan (UNPR) şi domnul deputat 
Molnar Zsolt (UDMR).  

La şedinţa din data de 27 septembrie a.c. a participat în calitate de invitat 
domnul Viorel Lascu, secretar de stat în cadrul Ministerului Mediului, Apelor şi 
Pădurilor  

Lucrările comisiei din data de 27 septembrie a.c. au fost conduse de doamna 
deputat Carmen Ileana Moldovan, preşedintele Comisiei pentru mediu şi echilibru 
ecologic. 

Pe ordinea de zi a şedinței din data de 27 septembrie a.c. au figurat următoarele 
proiecte: 

AVIZE 

1. Pl-x 361/2016 Propunere legislativă pentru taxarea poluării produsă de 
autovehiculele utilizate în România 

SESIZĂRI ÎN FOND 

2.  Pl-x 229/2016 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr.407/2006 

 



3. Pl-x 245/2016 Propunere legislativă pentru modificarea Legii vânătorii şi a 
protecţiei fondului cinegetic nr.407/2006 

4. Pl-x 246/2016 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr.407/2006, cu modificările şi 
completările ulterioare.â 

5. PL-x 263/2016 Proiect de Lege pentru modificarea Legii vânătorii şi a 
protecţiei fondului cinegetic nr.407/2006. 

6.  Pl-x 211/2016 Propunere legislativă pentru completarea Legii vânătorii şi a 
protecţiei fondului cinegetic nr.407/2006. 

La punctul 1 al ordinii de zi a fost prezentată propunerea legislativă pentru 
taxarea poluării produsă de autovehiculele utilizate în România (Pl-x 361/2016).  

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare taxarea poluării produsă de 
autovehicule utilizate în România şi abrogarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.9/2013 

S-a arătat că propunerea legislativă se încadrează în categoria legilor ordinare, 
Camera Deputaţilor este Cameră Decizională, Senatul a respins propunerea 
legislativă, Consiliul Legislativ a avizat favorabil propunerea legislativă. Supusă 
dezbaterilor propunerea legislativă a fost avizată favorabil cu unanimitate de 
voturi. 

La punctul 2 al ordinii de zi a fost prezentată propunerea legislativă pentru 
modificarea şi completarea Legii vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic 
nr.407/2006 (Pl-x 229/2016).  

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare instituirea cadrului juridic 
potrivit căruia pagubele produse de fauna fondului cinegetic din extravilan să fie 
suportate de gestionarul fondului de vânătoare, precum şi eliminarea numărului de 
câini de vânătoare care păzesc stâna şi care însoţesc turmele şi cirezile. 

S-a arătat că propunerea legislativă se încadrează în categoria legilor ordinare, 
Camera Deputaţilor este Cameră Decizională, Senatul a respins propunerea 
legislativă, Consiliul Legislativ a avizat favorabil propunerea legislativă. Supusă 
dezbaterilor propunerea legislativă a fost respinsă cu unanimitate de voturi. 

La punctul 3 al ordinii de zi a fost prezentată propunerea legislativă pentru 
modificarea Legii vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr.407/2006 (Pl-x 
245/2016).  

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare abrogarea lit.k) a alin.(1) 
al art.23 din Legea nr.407/2006 referitoare la interzicerea păşunatului animalelor 



domestice în terenul agricol între 6 decembrie şi 24 aprilie. În prezent, aplicarea 
acestor dispoziţii este suspendată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.60/2015, până la data de 25 aprilie 2016. 

S-a arătat că propunerea legislativă se încadrează în categoria legilor ordinare, 
Camera Deputaţilor este Cameră Decizională, Senatul a respins propunerea 
legislativă, Consiliul Legislativ a avizat favorabil propunerea legislativă. Supusă 
dezbaterilor propunerea legislativă a fost respinsă cu majoritate de voturi 
(1abţinere). 

La punctul 4 al ordinii de zi a fost prezentată propunerea legislativă pentru 
modificarea şi completarea Legii vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic 
nr.407/2006, cu modificările şi completările ulterioare (Pl-x 246/2016).  

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea Legii 
nr.407/2006, în sensul redefinirii fondului cinegetic şi a zonei de linişte, 
interzicerea vânătorii pe terenul proprietate privată a altuia şi abrogarea 
dispoziţiilor potrivit cărora deţinătorii cu orice titlu a terenurilor incluse în fondurile 
de vânătoare au obligaţia de a permite vânătoarea autorizată. 

S-a arătat că propunerea legislativă se încadrează în categoria legilor ordinare, 
Camera Deputaţilor este Cameră Decizională, Senatul a respins propunerea 
legislativă, Consiliul Legislativ a avizat favorabil propunerea legislativă. Supusă 
dezbaterilor propunerea legislativă a fost respinsă cu unanimitate de voturi. 

La punctul 5 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul de Lege pentru modificarea 
Legii vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr.407/2006 (PL-x 263/2016). 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare abrogarea lit.c) şi k) ale alin.(1) 
al art.23 din Legea nr.407/2006, 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, Senatul a adoptat proiectul de 
lege ca urmare a depasirii termenului de adoptare, potrivit art.75 alin.(2) 
teza a III-a din Constitutia României republicată, Consiliul Legislativ a 
avizat favorabil proiectul de lege. Supus dezbaterilor proiectul de lege a fost 
respins cu majoritate de voturi (1 abţinere). 

 

http://www.cdep.ro/pls/dic/site.page?den=act2_1&par1=3#t3c1s3a75�


La punctul 6 al ordinii de zi a fost prezentată propunerea legislativă pentru 
completarea Legii vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr.407/2006 (Pl-x 
211/2016).  

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare instituirea cadrului juridic 
potrivit căruia pagubele produse de fauna fondului cinegetic din extravilan să fie 
suportate de gestionarul fondului de vânătoare. 

S-a arătat că propunerea legislativă se încadrează în categoria legilor ordinare, 
Camera Deputaţilor este Cameră Decizională, Senatul a respins propunerea 
legislativă, Consiliul Legislativ a avizat favorabil propunerea legislativă, Guvernul 
nu susţine adoptarea propunerii legislative. Supusă dezbaterilor propunerea 
legislativă a fost respinsă cu majoritate de voturi (1 abţinere). 

 

DIVERSE 

În şedinţa din data de 27 septembrie a.c. doamna deputat Varga Lucia, 
vicepreşedintele Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic a solicitat invitarea 
Ministrului Mediului, doamna Cristina Pasca Palmer şi a reprezentanţilor 
autorităţilor locale din Iaşi, Braşov şi Bucureşti pentru a prezenta comisiei 
demersurile realizate în vederea evitării procedurii de infringement pe calitatea 
aerului. 

Doamna preşedinte Carmen Ileana Moldovan a confirmat necesitatea invitării 
doamnei Ministru Cristina Pasca Palmer la o discutie pe tema calitătii aerului şi 
pentru a prezenta comisie demersurile realizate în vederea evitării procedurii de 
infringement şi măsurile legislative care se impun.  

Lucrările Comisiei din zilele de 28 şi 29 septembrie 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 

 


