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PROCES VERBAL 
 

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

La lucrările Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic din zilele de 28 
decembrie a.c. au fost prezenţi 13 deputaţi din numărul total de 15 membri ai 
comisiei, fiind absenţi: domnul deputat Alexe Costel (PNL) și doamna deputat 
Carmen Ileana Moldovan(PSD). 

La lucrările Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic din zilele de 29 
decembrie a.c. au fost prezenţi 12 deputaţi din numărul total de 15 membri ai 
comisiei, fiind absenţi: domnul deputat Alexe Costel (PNL), domnul deputat 
Farago Petru(UDMR) și doamna deputat Carmen Ileana Moldovan(PSD). 

La şedinţa din data de 28 decembrie a.c. au participat în calitate de invitaţi: 
doamna Erika Stanciu, secretar de stat în cadrul Ministerului Mediului, Apelor şi 
Pădurilor şi domnul Cornel Constantin Turcescu, director general adjunct în 
cadrul Agenţiei de Plăţi şi Intervenţii pentru Agricultură (APIA).  

Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Toma-Florin Petcu, 
preşedintele Comisie pentru mediu și echilibru ecologic  

Pe ordinea de zi a şedinței din data de 28 decembrie a.c. au figurat 
următoarele proiecte: 

AVIZE 

1. Pl-x 371/2016 Proiect 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 

2. Pl-x 513/2016 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.205/2004 privind 
protecţia animalelor 



La punctul 1 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul 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 (Pl-x 371/2016). 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea lit.n) a alin.(1) al 
art.8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.3/2015, în sensul introducerii în 
normă a sintagmei „utilizare legală” în loc de termenul „utilizare”.  
S-a arătat că proiectul de lege se încadrează în categoria legilor ordinare, 
Camera Deputaţilor este Cameră Decizională, Senatul a adoptat proiectul de 
lege, Consiliul Legislativ a avizat negativ proiectul de lege. Supus dezbaterilor 
proiectul de lege a fost avizat cu unanimitate de voturi. 

La punctul 2 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul de Lege pentru 
modificarea Legii nr.205/2004 privind protecţia animalelor (Pl-x 513/2016). 

Proiectul de lege are ca obiect modificarea si completarea Legii nr.205/2001 
privind protecția animalelor, republicată, în sensul majorării limitelor speciale ale 
pedepselor și ale amenzilor contravenționale prevăzute în actul normativ de 
bază. 

S-a arătat că proiectul de lege se încadrează în categoria legilor organice, 
Camera Deputaţilor este Cameră Decizională, Senatul a adoptat proiectul de 
lege tacit ca urmare a depășirii termenului de adoptare, potrivit art.75 alin.(2) 
teza a III-a din Constitutia României, republicată, Consiliul Legislativ a avizat 
negativ proiectul de lege. Supus dezbaterilor proiectul de lege a fost avizat 
cu unanimitate de voturi. 

Lucrările Comisiei din data de 29 decembrie 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, 
          Toma-Florin PETCU                                            Farago PETRU  
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