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26.05.2022 

  

PROCES VERBAL  

din 23, 24, 25 și 26 mai 2022 

 

Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic şi-a desfăşurat lucrările în 
zilele de 23, 24, 25 și 26 mai a.c. 

La lucrările Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic din data de 23 
mai a.c. au fost prezenţi 20 deputaţi din numărul total de 20 membri ai 
comisiei, la sediul Camerei Deputaților, conform listei de prezență. 
 La lucrările Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic din data de 24 
mai a.c. au fost prezenţi 14 deputaţi din numărul total de 20 membri ai 
comisiei, la sediul Camerei Deputaților, conform listei de prezență. 

Domnul deputat Mircea Fechet (grup parlamentar al PNL) a fost 
înlocuit cu domnul deputat Nelu Tătaru (grup parlamentar al PNL). 

Domnul deputat Vasile Nagy (grup parlamentar al AUR) a fost înlocuit 
cu domnul deputat Mihail Albișteanu (grup parlamentar al AUR). 
 Domnii deputați George-Cătălin Stângă (grup parlamentar al PNL), 
Ervin Molnar (grup parlamentar al PNL), Eugen Terente (grup parlamentar 
al USR), Diana-Anda Buzoianu (grup parlamentar al USR), Brian Cristian 
(grup parlamentar al USR) și Adrian Giurgiu (grup parlamentar al USR) au 
absentat de la lucrările comisiei. 
 La lucrările Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic din data de 25 
mai a.c. au fost prezenţi 20 deputaţi din numărul total de 20 membri ai 
comisiei, la sediul Camerei Deputaților, conform listei de prezență. 
 La lucrările Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic din data de 26 
mai a.c. au fost prezenţi 19 deputaţi din numărul total de 20 membri ai 
comisiei, la sediul Camerei Deputaților, conform listei de prezență. 
 Domnul deputat Petru Farago (grup parlamentar al UDMR) a absentat 
de la lucrările comisiei. 

În data de 24 mai a.c., a avut loc ședința Comisiei pentru mediu şi 
echilibru ecologic din Camera Deputaților, în format fizic, la sediul Camerei 
Deputaților.  
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 Lucrările şedinţei au fost conduse de doamna deputat Ileana Cristina 
Dumitrache, vicepreședinte al Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic 
din Camera Deputaților. 

La ședință au participat în calitate de invitați: domnul Bălănișcu 
Bogdan-Radu, secretar de stat în cadrul Ministerului Mediului, Apelor și 
Pădurilor; domnul Feher Codruț, vicepreședinte al Asociaţiei Alianţa pentru 
Combaterea Abuzurilor; domnul Dumitriu Claudiu, președintele Asociaţiei 
Alianţa pentru Combaterea Abuzurilor; domnul Todorov Emil, ornitolog în 
cadrul Societății Ornitologice Române; domnul Trifu Dan, președintele 
Federației Coaliției Natura 2000; domnul Diaconu Marian, președintele 
Federației Asociațiilor Vânătorești; domnul Drăgănescu Mugurel 
Constantin, președinte executiv al Asociației Generale a Vânătorilor și 
Pescarilor Sportivi din România și domnul Urcan Florin, vicepreședinte al 
Asociației Generale a Vânătorilor și Pescarilor Sportivi din România. 

S-a supus votului programul de lucru și ordinea de zi, acestea fiind 
adoptate cu majoritatea de voturi a celor prezenți. 
 Pe ordinea de zi a ședinței din data de 24 mai a.c. a figurat următorul 
proiect: 

 
SESIZARE ÎN FOND 

 
1. PL-x nr. 369/2021 Proiect de Lege pentru modificarea şi 

completarea Legii vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006. 
 
 La punctul 1 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de lege pentru 

modificarea şi completarea Legii vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic 
nr. 407/2006. 
 Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi 
completarea Legii nr. 407/2006. Potrivit expunerii de motive iniţiativa 
vizează diverse aspecte, între care menţionăm: nu este nevoie de cote de 
recoltă la păsări migratoare a căror populaţie este stabilă sau în creştere, 
modificarea condiţiilor de obţinere a permisului de vânătoare permanent, 
introducerea, după Anexa 1 a unei noi anexe, Anexa nr. 11. 
 S-a arătat că proiectul de lege se încadrează în categoria legilor 
ordinare, Camera Deputaților este Cameră decizională, Consiliul 
Legislativ avizează favorabil proiectul de lege, Consiliul Economic și 
Social avizează nefavorabil proiectul de lege 
 În urma dezbaterilor, membrii comisiilor au hotărât cu majoritate  
de voturi întocmirea unui raport comun de adoptare în forma Senatului 
cu amendamente respinse proiectului de lege. 
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 Lucrările comisiei din zilele de 23, 25 și 26 mai a.c. s-au desfășurat 
în cadrul grupurilor de lucru constituite în vederea documentării și 
consultării proiectelor de lege și a altor documente înregistrate la comisie. 

 
 
 

VICEPREȘEDINTE, 
Ileana Cristina DUMITRACHE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Expert parlamentar,  
Drd. Ing. Andrei-Georgian Pîrvan 


