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PROCES VERBAL 

din 09-11 decembrie 2014 
 

Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic şi-a desfăşurat lucrările în perioada 
09-11 decembrie 2014. 

La lucrările Comisiei din data de 09 decembrie a.c, au fost prezenţi 18 deputaţi 
din numărul total de 22 membri ai comisie, fiind absenţi: domnul deputat 
Cozmanciu Corneliu-Mugurel (PNL)-delegaţie oficială, domnul deputat Mihai 
Aurelian(neafiliat), domnul deputat Muntean Mircia(PSD) şi doamna deputat Pană 
Adriana-Doina (PSD). 

La lucrările Comisiei din zilele de 10 şi 11 decembrie a.c, au fost prezenţi 19 
deputaţi din numărul total de 22 membri ai comisie, fiind absenţi: domnul 
deputat Cozmanciu Corneliu-Mugurel(PNL)- delegaţie oficială, domnul deputat 
Mihai Aurelian(neafiliat) şi doamna deputat Pană Adriana-Doina (PSD). 

Lucrările comisiei din data de 09 decembrie 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: 

 

AVIZ 

1. PLx 499/2014 Propunere legislativă privind achiziţionarea de la persoane 
fizice a deşeurilor metalice feroase şi neferoase care provin din sectorul de 
îmbunătăţiri funciare 

La punctul 1 al ordinii de zi a fost prezentată propunerea legislativă privind 
achiziţionarea de la persoane fizice a deşeurilor metalice feroase şi neferoase 
care provin din sectorul de îmbunătăţiri funciare (Plx499/2014). Propunerea 
legislativă are ca obiect de reglementare interzicerea achiziţionării de la 
persoanele fizice a deşeurilor metalice feroase şi neferoase provenite din sectorul 
de îmbunătăţiri funciare, respectiv irigaţii, desecări şi lucrări antierozionale. 
De asemenea, propunerea legislativă prevede şi contravenţiile care se aplică 
cumpărătorilor care achiziţionează de la persoane fizice materiale feroase şi 
neferoase provenite din sectorul de îmbunătăţiri funciare, precum şi 
cumpărătorilor care nu pot face dovada plăţii prin virament bancar a contravalorii 



bunurilor achiziţionate sau nu au întocmit o adeverinţă de primire şi plată ale 
cărei format şi conţinut să fie stabilite de ministrul economiei. 
S-a arătat că propunerea legislativă se încadrează în categoria legilor ordinare, 
Camera Deputaţilor este Cameră Decizională, Consiliul Legislativ avizează 
negativ propunerea legislativă, Senatul a respins propunerea legislativă, 
Guvernul nu susţine adoptarea propunerii legislative. 
Supusă dezbaterilor, respectiva propunere legislativă a fost respinsă cu 
unanimitate de voturi. 

S-a introdus ca punct suplimentar pe ordinea de zi din data de 09 
decembrie a.c. proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.56/2014 privind trecerea Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi 
Acvacultură din subordinea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice în 
subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (PL-x nr. 539/2014).  

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare trecerea Agenţiei Naţionale 
pentru Pescuit şi Acvacultură, denumită în continuare Agenţie, instituţie publică 
cu personalitate juridică, din subordinea Departamentului pentru Ape, Păduri şi 
Piscicultură în subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, avându-se 
în vedere, potrivit Notei de fundamentare, elaborarea unitară şi urgentă a 
Strategiei Naţionale a Sectorului Pescăresc 2014-2020, asigurarea finanţării unor 
programe multianuale din sectorul pescăresc şi creşterea gradului de absorţie a 
Fondurilor europene pentru pescuit.  

S-a arătat că proiectul de lege  se încadrează în categoria legilor ordinare, 
Camera Deputaţilor este Cameră Decizională, Consiliul Legislativ avizează 
favorabil proiectul de lege, Senatul a adoptat proiectul de lege.  

Supus dezbaterilor, respectivul proiect de lege a fost  adoptat cu unanimitate 
de voturi.  

Lucrările Comisiei din zilele de 10 şi 11 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, 
 

CARMEN ILEANA MOLDOVAN                      VASILE DANIEL SUCIU 


