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SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 
din data de 4, 5 şi 6 octombrie 2016 

 

Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 4, 5 
şi 6 octombrie 2016 a.c. 

În data de 4 octombrie a.c. a avut loc şedinţa comună a Comisiei pentru mediu şi 
echilibru ecologic cu Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice.  

La şedinţa din data de 4 octombrie a.c. au participat în calitate de invitaţi: 
domnul Viorel Lascu, secretar de stat în cadrul Ministerului Mediului, Apelor şi 
Pădurilor şi domnul Mihalache Ilie, director general, în cadrul Ministerului Mediului, 
Apelor şi Pădurilor.  

Lucrările şedinţei comune au fost conduse de domnul deputat Kelemen Atilla-Béla-
László, vicepreşedintele Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie 
alimentară şi servicii specifice.  

Pe ordinea de zi a şedinței comune din data de 4 octombrie a.c. au figurat 
următoarele proiecte: 

SESIZĂRI ÎN FOND  

1. Pl-x 890/2015 Proiect de Lege pentru modificarea Legii vânătorii şi a 
protecţiei fondului cinegetic nr.407/2006 

2. Pl-x 103/2016 Proiect de Lege pentru modificarea Legii vânătorii şi a 
protecţiei fondului cinegetic nr.407/2006 

3. Pl-x 832/2015 Proiect de Lege privind modificarea art.49 din Legea vânătorii 
şi a protecţiei fondului cinegetic nr.407/2006 

4. Pl-x 211/2015 Proiect de Lege privind completarea art.39 din Legea vânătorii 
şi a protecţiei fondului cinegetic nr.407/2006 

http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idl=1&idc=4�
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5. 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, proiectul de lege a fost amânat cu unanimitate de 
voturi. 

La punctul 2 al ordinii de zi, proiectul de lege a fost amânat cu unanimitate de 
voturi. 

La punctul 3 al ordinii de zi, proiectul de lege a fost amânat cu unanimitate de 
voturi. 

La punctul 4 al ordinii de zi, proiectul de lege a fost amânat cu unanimitate de 
voturi. 

La punctul 5 al ordinii de zi, proiectul de lege a fost amânat cu unanimitate de 
voturi. 

După finalizarea şedinţei comune, dezbaterea  asupra  proiectului de Lege pentru 
modificarea art.8 alin.(1) lit.n) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.3/2015 
pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-
2020 şi pentru modificarea art.2 din Legea nr.36/1991 privind societăţile agricole 
şi alte forme de asociere în agricultură (PLx 371/2016) ,cu care Comisia pentru 
mediu şi echilibru ecologic a fost sesizată pentru aviz, a fost amânată.  

La lucrările Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic din zilele de 4, 5 şi 6 
octombrie a.c. au fost prezenţi 14 deputaţi din numărul total de 16 membri ai 
comisiei, după cum urmează: Carmen Ileana Moldovan (PSD), Cezar Cioată (PSD), 
Varga Lucia-Ana (PNL), Vasile Daniel Suciu (PSD), Hubert Petru Ştefan Thuma 
(PNL), Costel Alexe (PNL), Ştefan Burlacu (UNPR), Cosma Vlad-Alexandru (PSD), 
Victor Gheorghe Manea (PNL), Aurelian Mihai (UNPR), Molnár Zsolt (UDMR), 
Clement Negruţ (UNPR), Adriana Doina-Pană (PSD), Laurenţiu Ţigăeru Roşca 
(neafiliat) fiind absent: domnul deputat Vlad Marcoci (PNL) şi domnul deputat Ioan 
Mihăilă (UNPR). 

Lucrările Comisiei din zilele de 5 şi 6 octombrie 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 


