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SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 
din 27, 28 şi 29 mai 2014 

 
 

Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic şi-a desfăşurat lucrările în perioada 27 – 
29 mai 2014. 
 
Lucrările comisiei din data de 27 mai a.c. au fost conduse de doamna deputat Carmen 
Ileana Moldovan, preşedintele Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic. 

 
Pe ordinea de zi au figurat următoarele puncte: 

 
SESIZĂRI ÎN FOND 

 
Pl-x nr. 242/2014 - Propunere legislativă pentru completarea art.64 din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul şi acvacultura 
Pl-x nr. 243/2014 - Propunere legislativă pentru modificarea alin.(3) al art.43 din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul şi acvacultura 
Pl-x nr. 651/2013 - Propunere legislativă privind modificarea art.6 al Legii serviciului 
de salubrizare a localităţilor nr.101/2006 
Pl-x nr. 128/2014 - Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.46/2008 cu modificările şi completările ulterioare privind Codul Silvic 
 
La punctul 1 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost amânată cu 
unanimitate de voturi. 
La punctul 2 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost respinsă cu 
unanimitate de voturi. 
La punctul 3 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost respinsă cu 
majoritate de voturi de voturi (1 vot  împotrivă şi 1 abţinere). 
La punctul 4 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost amânată cu 
unanimitate de voturi. 

 
 
 



 
 

La lucrările comisiei din zilele de 27, 28 şi 29 mai a.c. din totalul celor 21 de membri au 
fost prezenţi 20 deputaţi, după cum urmează: Moldovan Carmen Ileana (PSD), Burlacu 
Ştefan (PP-DD), Ţigăeru Roşca Laurenţiu (PNL), Suciu Vasile Daniel (PSD), Thuma 
Hubert Petru Ştefan (PNL), Costel Alexe (PNL), Cioată Cezar (PC), Cosma Vlad 
Alexandru (PSD), Cozmanciuc Corneliu Mugurel  (PNL), Iane Ovidiu Cristian (PSD), 
Manea Victor Gheorghe (PNL), Marcoci Vlad (PSD), Mihai Aurelian (neafiliat), Mihăilă 
Ioan (PSD), Molnar Zsolt (UDMR), Moţ Constantin-Stelian-Emil (PSD), Muntean Mircia 
(PDL), Negruţ Clement (neafiliat), Peia Ninel (PSD), Sava Andrei Valentin (PSD), fiind 
absentă doamna deputat Pană Adriana-Doina (PSD). 
 
 
Lucrările Comisiei din zilele de 28 şi 29 mai 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 
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