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PROCES VERBAL  
din 27 şi 29 octombrie 2015 

Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic şi-a desfăşurat lucrările în 
zilele de 27 şi 29 octombrie a.c. 

La lucrările Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic din ziua de 27  
şi 29  octombrie a.c. din numărul total de 20 membri ai Comisiei au 
fost prezenţi 20 deputaţi. 

La şedinţa din data de 27 octombrie a.c. au participat în calitate de 
invitaţi: domnul Gearâp Adrian, Preşedintele Administraţiei Fondului 
pentru Mediu, doamna Koc Cristina, Expert superior, Ministerul 
Finanţelor Publice şi domnul Băltăţeanu Vasile, Consilier superior, 
Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură. 

Lucrările comisiei din data de 27 octombrie a.c. au fost conduse de 
doamna deputat Carmen Ileana Moldovan, preşedintele Comisiei 
pentru mediu şi echilibru ecologic. 

Pe ordinea de zi a şedinţei au figurat următoarele puncte: 

AVIZE 

1. Pl-x 668/2015 Proiect de Lege privind stabilirea cerinţelor de 
protecţie a sănătăţii populaţiei în ceea ce priveşte substanţele 
radioactive din apa potabilă  

2. PL-x 687/2013 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.30/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative din domeniul fondurilor externe nerambursabile  

3. Pl-x 684/2015 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.26/2015 privind modificarea art.XV alin.(2) din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.8/2014 pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative şi alte măsuri fiscal-bugetare 

 

 



SESIZĂRI ÎN FOND 

4. Pl-x 461/2015 Propunere legislativă pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.23/2008 privind 
pescuitul şi acvacultura 

5. Pl-x 199/2015 Proiect de Lege pentru modificarea art.62 din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul şi 
acvacultura 

6. Pl-x 242/2015 Propunere legislativă pentru completarea art.64 
din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul şi 
acvacultura 

La punctul 1 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul de Lege privind 
stabilirea cerinţelor de protecţie a sănătăţii populaţiei în ceea ce 
priveşte substanţele radioactive din apa potabilă (Pl-x668/2015).  

Proiectul de lege are ca obiect stabilirea cerinţelor de protecţie a 
sănătăţii populaţiei în ceea ce priveşte substanţele radioactive din apa 
potabilă, în contextul îndeplinirii angajamentelor ce-i revin României şi 
care derivă din calitatea sa de stat membru al Uniunii Europene, prin 
transpunerea prevederilor Directivei 2013/51/Euratom a Consiliului din 
22 octombrie 2013 de stabilire a unor cerinţe de protecţie a sănătăţii 
populaţiei în ceea ce priveşte substanţele radioactive din apa destinată 
consumului uman. 

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. 

La punctul 2 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul  de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.30/2015 pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative din domeniul fondurilor externe 
nerambursabile (PL-x 687/2015). 

Prezentul proiect de ordonanţă are ca obiect de reglementare 
modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul 
fondurilor externe nerambursabile în scopul prevenirii riscului de 
neutilizare a fondurilor nerambursabile la nivelul anului 2013 şi 
implementarea Programelor cu finanţare din FEDR, FC, FSE pentru 
perioada 2014-2020. 

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. 

La punctul 3 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul de Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.26/2015 privind modificarea 
art.XV alin.(2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.8/2014 
pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi alte măsuri 
fiscal-bugetare (Pl-x684/2015).  

Proiectul de ordonanţă are ca obiect modificarea alin.(2) al art.XV din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr./2014 pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative şi alte măsuri fiscal-bugetare, 
aprobată cu modificări prin Legea nr. 197/2015, în scopul accelerării 
procedurii de restituire a unor taxe legate de poluare. 

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 majoritate de voturi (2 abţineri). 

La punctul 4 al ordinii de zi a fost prezentată propunere legislativă 
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.23/2008 privind pescuitul şi acvacultura (PL-x 461/2015).  

Propunerea legislativă are ca obiect modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul şi 
acvacultura, aprobată cu modificări şi completări prin Legea 
nr.317/2009, 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 proiectul de lege, Senatul a respins 
prpunerea leslativă. Supusă dezbaterilor, respectiva propunere 
legislativă a fost respinsă cu unanimitate de voturi. 

La punctul 5 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul de Lege pentru 
modificarea art.62 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.23/2008 
privind pescuitul şi acvacultura (PL-x 199/2015).  

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea articolului 
62 litera a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.23/2008 privind 
pescuitul şi acvacultura, aprobată cu modificări şi completări prin 
Legea nr. 317/2009.  

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 amendamente cu majoritate de voturi (2 împotrivă). 

La punctul 6 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 (PL-x 242/2015). 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare completarea 
art.64 din Ordonanţa  de urgenţă a Guvernului  nr.23/2008 privind 
pescuitul şi acvacultura, cu modificările şi completările ulterioare, 
propunându-se includerea în rândul infracţiunilor care se pedepsesc cu 
amendă şi interzicerea dreptului de a pescui pe o perioadă cuprinsă 
între un an şi 3 ani şi a faptei constând în pescuitul comercial în Marea 
Neagră prin folosirea setcilor 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. Supusă dezbaterilor, respectiva 
propunere legislativă a fost adoptată cu unanimitate voturi. 

Lucrările Comisiei din data de 29 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.  

 

 

  PREŞEDINTE,                                           SECRETAR, 
CARMEN ILEANA MOLDOVAN              VASILE DANIEL SUCIU 


