
 
 

COMISIA PENTRU MEDIU ŞI ECHILIBRU ECOLOGIC 
                                                                                                                            
                                                                                                 16.10.2014 
 
 

PROCES VERBAL 

din 14-16 octombrie 2014 
 

Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic şi-a desfăşurat lucrările în perioada 
14-16 octombrie 2014. 

Lucrările comisiei din data de 14 octombrie a.c. au fost conduse de domnul 
deputat Peia Ninel, vicepreşedintele Comisiei pentru mediu şi echilibru 
ecologic. 

Pe ordinea de zi au figurat următoarele puncte: 

 

 
AVIZE 

1. Pl-x 376/02.09.2014 Propunere legislativă pentru modificarea art.6 din 
Legea nr.597/2001 privind unele măsuri de protecţie şi autorizare a 
construcţiilor în zona de coastă a Mării Negre 
 

SESIZĂRI ÎN FOND 
2. Pl-x 316/10.06.2014 Propunere legislativă pentru modificarea şi 
completarea Legii 241/2006 - Legea serviciului de alimentare cu apă şi de 
canalizare 

La punctul 1 al ordinii de zi a fost prezentată propunere legislativă 
pentru modificarea art.6 din Legea nr.597/2001 privind unele măsuri de 
protecţie şi autorizare a construcţiilor în zona de coastă a Mării Negre 
(PLx376/2014). Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare 
stabilirea de către emitentul autorizației de construire a faptului dacă lucrările 
aflate în derulare sau cele de intervenție urgentă se încadrează în excepția 
prevăzută de text și anume, de la interdicția executării de lucrări în perioada 
15 mai – 15 septembrie în stațiunile turistice de pe litoral și în zona plajelor cu 
destinație juridică. În raport de obiectul şi conţinutul reglementării, 
propunerea legislativă  face parte din categoria legilor ordinare. Camera 
Deputaţilor este Camera Deciyională. Senatul a respins propunerea 
legislativă, Consiliul Legislativ a transmis un aviz favorabil. Supusă 



dezbaterilor, propunerea legislativă a fost avizată negativ cu 
unanimitate de voturi.  

La punctul 2 al ordinii de zi a fost prezentată propunere legislativă 
pentru modificarea şi completarea Legii 241/2006 - Legea serviciului de 
alimentare cu apă şi de canalizare (Pl-x316/2014). Propunerea legislativă 
are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii serviciului 
de alimentare cu apă şi de canalizare nr.241/2006, republicată, în sensul 
instituirii posibilităţii pentru membrii asociaţiilor de proprietari din condominii 
de a încheia direct cu furnizorul de servicii, la cerere, contracte individuale de 
prestări servicii de canalizare, precum şi pentru furnizarea apei reci. În raport 
de obiectul şi conţinutul reglementării, propunerea legislativă face parte din 
categoria legilor ordinare. Camera Deputaţilor este Cameră  
decizională, Senatul a respins propunerea legislativă, Consiliului Legislativ 
avizează favorabil. Supusă dezbaterilor, propunerea legislativă a fost 
respinsă cu unanimitate de voturi.  

La lucrările Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic din 14 octombrie a.c, 
au fost prezenţi 17 deputaţi din numărul total de 22 membri după cum 
urmează: Cioată Cezar (PC-PLR),Peia Ninel(PSD),Thuma Hubert Petru Ştefan 
(PNL), Alexe Costel (PNL), Burlacu Ştefan (PP-DD), Cosma Vlad-
Alexandru(PSD), Cozmanciuc Corneliu Mugurel (PNL), Manea Victor Gheorghe 
(PNL), Marcoci Vlad(PSD), Marica Petru-Sorin (PSD), Mihai Aurelian (neafiliat), 
Mihăilă Ioan (PSD), Molnar Zsolt (UDMR), Moţ Constantin-Stelian-
Emil(PSD),Negruţ Clement (neafiliat), Tiuch Cătălin(PSD), Ţigăeru Roşca 
Laurenţiu (PSD), fiind absenţi: doamna deputat Carmen Ileana 
Moldovan(PSD), doamna deputat Varga Lucia-Ana(PNL), domnul deputat 
Suciu Vasile-Daniel(PSD), domnul deputat Muntean Mircia(PSD), doamna 
deputat Doina Adriana Pană (PSD). 

La lucrările Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic din 15 octombrie a.c, 
au fost prezenţi 20 deputaţi din numărul total de 22 membri după cum 
urmează: Carmen Ileana Moldovan(PSD), Cioată Cezar (PC-PLR),Peia 
Ninel(PSD),Varga Lucia-Ana(PNL), Suciu Vasile-Daniel(PNL), Thuma Hubert 
Petru Ştefan (PNL), Alexe Costel (PNL), Burlacu Ştefan (PP-DD), Cosma Vlad-
Alexandru(PSD), Cozmanciuc Corneliu Mugurel (PNL), Manea Victor Gheorghe 
(PNL), Marcoci Vlad(PSD), Marica Petru-Sorin (PSD), Mihai Aurelian (neafiliat), 
Mihăilă Ioan (PSD), Molnar Zsolt (UDMR), Moţ Constantin-Stelian-
Emil(PSD),Negruţ Clement (neafiliat), Tiuch Cătălin(PSD), Ţigăeru Roşca 
Laurenţiu (PSD),fiind absenţi: domnul deputat Muntean Mircia(PSD) şi 
doamna deputat Doina Adriana Pană (PSD). 

La lucrările Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic din 16 octombrie a.c, 
au fost prezenţi 19 deputaţi din numărul total de 22 membri după cum 
urmează:Carmen Ileana Moldovan(PSD), Cioată Cezar (PC-PLR),Peia 
Ninel(PSD),Varga Lucia-Ana(PNL), Suciu Vasile-Daniel(PNL), Thuma Hubert 
Petru Ştefan (PNL), Alexe Costel (PNL), Burlacu Ştefan (PP-DD), Cosma Vlad-



Alexandru(PSD), Cozmanciuc Corneliu Mugurel (PNL), Manea Victor Gheorghe 
(PNL), Marcoci Vlad(PSD), Marica Petru-Sorin (PSD), Mihai Aurelian (neafiliat), 
Mihăilă Ioan (PSD), Moţ Constantin-Stelian-Emil(PSD),Negruţ Clement 
(neafiliat), Tiuch Cătălin(PSD), Ţigăeru Roşca Laurenţiu (PSD), fiind absenţi: 
domnul deputat Molnar Zsolt(UDMR), domnul deputat Muntean Mircia(PSD), 
doamna deputat Doina Adriana Pană(PSD). 

Lucrările Comisiei din data de 15-16 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.  

 

VICEPREŞEDINTE,              SECRETAR, 

      PEIA NINEL                                     VASILE DANIEL SUCIU 

 


