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Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic şi-a desfăşurat lucrările în perioada 26-29  
august 2014. 
 
Din numărul total de 21 membri ai Comisiei, în zilele de 26,27,28 şi 29 august a.c., 
la lucrări au fost prezenţi 20 deputaţi, fiind absentă: doamna deputat Pană Adriana-
Doina (PSD). 

 
Lucrările comisiei din data de 26 august a.c., au fost conduse de doamna deputat 
Carmen Ileana Moldovan, preşedintele Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic. 
 
Pe ordinea de zi a figurat următorul punct: 

 
SESIZĂRI ÎN FOND 

 

1. Pl-x 242/05.05.2014  Propunere legislativă pentru completarea art.64 din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul şi acvacultura; 

2. Pl-x 322/16.06.2014  Propunere legislativă pentru modificarea alin.(8) din Legea 
nr.220 din 27 octombrie 2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii 
energiei din surse regenerabile de energie. 

 
La punctul 1 al ordinii de zi a fost prezentată propunerea legislativă pentru 
completarea art.64 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.23/2008 privind 
pescuitul şi acvacultura (Plx.240/05.05.2014), ce are ca obiect de reglementare 
completarea art.64 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.23/2008 privind 
pescuitul şi acvacultura, cu o nouă literă, lit.b¹), în sensul introducerii unei noi 
infracţiuni, care vizează sancţionarea cu amendă de la 6.000 lei la 10.000 lei şi 
interzicerea dreptului de a pescui pe o perioadă cuprinsă între 1 şi 3 ani a pescuitului 
comercial în Marea Neagră prin folosirea de setci fixe pentru scrumbie. 
 



S-a arătat că propunerea legislativă se încadrează în categoria legilor organice, 
Camera Deputaţilor este Cameră Decizională, Consiliul Legislativ avizează 
favorabil propunerea legislativă, Senatul a respins propunerea legislativă, 
Guvernul  nu susţine adoptarea iniţiativei legislative. 
Supusă dezbaterilor, respectiva propunere legislativă a fost amânată cu 
unanimitate de voturi. 
 
La punctul 2 al ordinii de zi a fost prezentată propunerea legislativă pentru 
modificarea alin.(8) din Legea nr.220 din 27 octombrie 2008 pentru stabilirea 
sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie 
(Plx322/2014), ce are ca obiect modificarea alin.(8) al art.8 din Legea nr.220/2008 
pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile 
de energie, republicată, cu  modificările şi  completările ulterioare.   
S-a arătat că propunerea legislativă se încadrează în categoria legilor ordinare, 
Camera Deputaţilor este Cameră Decizională, Consiliul Legislativ avizează 
favorabil propunerea legislativă, Senatul a respins propunerea legislativă, Guvernul 
nu susţine adoptarea iniţiativei legislative. 
Supusă dezbaterilor, respectiva propunere legislativă a fost respinsă, cu 
unanimitate de voturi. 

 
Lucrările Comisiei din zilele de 27, 28 şi 29 august a.c. s-au desfăşurat în cadrul 
grupurilor de lucru constituite în vederea studierii proiectelor de lege şi a altor 
documente înregistrate la Comisie.  
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