
 
 

COMISIA PENTRU MEDIU ŞI ECHILIBRU ECOLOGIC 
 

                                                                                     
                                                                                       27.09.2016 

           Nr. 4C-27/371 
 

SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 
din data de 27, 28 şi 29 septembrie 2016 

 

Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 27, 
28 și 29 septembrie a.c. 

La şedinţa din data de 27 septembrie a.c. a participat în calitate de invitat 
domnul Viorel Lascu, secretar de stat în cadrul Ministerului Mediului, Apelor şi 
Pădurilor  

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

Pe ordinea de zi a şedinței din data de 27 septembrie a.c. au figurat următoarele 
proiecte: 

AVIZE 

1. Pl-x 361/2016 Propunere legislativă pentru taxarea poluării produsă de 
autovehiculele utilizate în România 

SESIZĂRI ÎN FOND 

2.  Pl-x 229/2016 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr.407/2006 

3. Pl-x 245/2016 Propunere legislativă pentru modificarea Legii vânătorii şi a 
protecţiei fondului cinegetic nr.407/2006 

4. Pl-x 246/2016 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr.407/2006, cu modificările şi 
completările ulterioare.â 

5. PL-x 263/2016 Proiect de Lege pentru modificarea Legii vânătorii şi a 
protecţiei fondului cinegetic nr.407/2006. 



6.  Pl-x 211/2016 Propunere legislativă pentru completarea Legii vânătorii şi a 
protecţiei fondului cinegetic nr.407/2006. 

La punctul 1 al ordinii de zi, propunerea legislativă a fost avizată favorabil cu 
cu unanimitate de voturi. 

La punctul 2 al ordinii de zi, propunerea legislativă a fost respinsă cu 
unanimitate de voturi. 

La punctul 3 al ordinii de zi, propunerea legislativă a fost respinsă cu 
majoritate de voturi (1 abţinere). 

La punctul 4 al ordinii de zi, propunerea legislativă a fost respinsă cu 
unanimitate de voturi. 

La punctul 5 al ordinii de zi, proiectul de lege a fost respins cu majoritate de 
voturi (1 abţinere). 

La punctul 6 al ordinii de zi, propunerea legislativă a fost respinsă cu 
majoritate de voturi (1 abţinere). 

 

DIVERSE 

În şedinţa din data de 27 septembrie a.c. doamna deputat Varga Lucia, 
vicepreşedintele Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic a solicitat invitarea 
Ministrului Mediului, Apelor şi Pădurilor, doamna Cristina Pasca Palmer şi a 
reprezentanţilor autorităţilor locale din Iaşi, Braşov şi Bucureşti pentru a prezenta 
comisiei demersurile realizate în vederea evitării procedurii de infringement pe 
calitatea aerului. 

Doamna preşedinte Carmen Ileana Moldovan a confirmat necesitatea invitării 
doamnei Ministru la o discutie pe tema calitătii aerului şi pentru a prezenta comisie 
demersurile realizate în vederea evitării procedurii de infringement şi măsurile 
legislative care se impun.  

La lucrările Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic din zilele de 27 
septembrie a.c. au fost prezenţi 15 deputaţi din numărul total de 16 membri ai 
comisiei, după cum urmează: Carmen Ileana Moldovan (PSD), Cezar Cioată (PSD), 
Varga Lucia-Ana (PNL), Vasile Daniel Suciu (PSD), Hubert Petru Ştefan Thuma 
(PNL), Costel Alexe (PNL), Ştefan Burlacu (UNPR), Cosma Vlad-Alexandru (PSD), 
Victor Gheorghe Manea (PNL), Vlad Marcoci (PNL), Aurelian Mihai (UNPR), Molnár 
Zsolt (UDMR), Clement Negruţ (UNPR), Adriana Doina-Pană (PSD), Laurenţiu 
Ţigăeru Roşca (neafiliat) fiind absent: domnul deputat Ioan Mihăilă (UNPR). 



La lucrările Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic din zilele de 28 şi 29 
septembrie a.c. au fost prezenţi 14 deputaţi din numărul total de 16 membri ai 
comisiei, după cum urmează: Carmen Ileana Moldovan (PSD), Cezar Cioată (PSD), 
Varga Lucia-Ana (PNL), Vasile Daniel Suciu (PSD), Hubert Petru Ştefan Thuma 
(PNL), Costel Alexe (PNL), Ştefan Burlacu (UNPR), Cosma Vlad-Alexandru (PSD), 
Victor Gheorghe Manea (PNL), Vlad Marcoci (PNL), Aurelian Mihai (UNPR), Clement 
Negruţ (UNPR), Adriana Doina-Pană (PSD), Laurenţiu Ţigăeru Roşca (neafiliat) 
fiind absent: domnul deputat Ioan Mihăilă (UNPR) şi domnul deputat Molnár Zsolt 
(UDMR).  

Lucrările Comisiei din zilele de 28 şi 29 septembrie 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 

 


