
 
 

COMISIA PENTRU MEDIU ŞI ECHILIBRU ECOLOGIC 
 

                                                                                                                                        
19.05.2016 

 
     

PROCES VERBAL  
din 17 mai 2016 

 
 
 

Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 17 
mai a.c. 
La lucrările Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic din ziua de 17 mai a.c. din 
numărul total de 20 membri ai Comisiei au fost prezenţi 14 deputaţi, fiind absenţi 
domnul deputat Burlacu Ştefan (neafiliat), domnul deputat Cosma Vlad-Alexandru 
(PSD), domnul deputat Mihăilă Ioan (UNPR), domnul deputat Moţ Constantin-
Stelian-Emil (PSD), domnul deputat Negruţ Clement (neafiliat) şi domnul Ţigăeru 
Roşca Laurenţiu (UNPR).   
Pe ordinea de zi a şedinţei a figurat următorul punct: 

                                                   

SESIZĂRI ÎN FOND 

1. PL-x 92/2016 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr.34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea 
pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar 
nr.18/1991. 

 

 La punctul 1 al ordinii de zi a fost prezentată Propunere legislativă pentru 
modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.34/2013 privind organizarea, 
administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi 
completarea Legii fondului funciar nr.18/1991 (PL-x 92/2016). 
  

Propunerea legislativă are ca obiect modificarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor 
permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar 
nr.18/1991, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.86/2014, cu 
modificările ulterioare, în vederea prelungirii termenului limită de aplicare a 



amenajamentului pastoral până la data de 1 iulie 2016, precum şi obligativitatea 
camerelor agricole de a elabora amenajamentele pastorale. 

S-a arătat că propunerea legislativă se încadrează în categoria legilor ordinare, 
Camera Deputaţilor este Cameră Decizională, Consiliul Legislativ avizează 
favorabil propunerea legislativă, Senatul a respins propunerea legislativă. 
Propunerea legislativă a fost amânată. 
 
La punctul 2 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul de Lege pentru completarea 
art.11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.195/2005 privind protecţia 
mediului (PL-x 224/2016). 
 
Proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea art.11 din Ordonanţa 
de urgenţă a Guvernului nr.195/2005, intervenţia legislativă vizând reducerea 
perioadelor în care autorităţile competente emit avizele de mediu, rapoartele 
privind impactul asupra mediului, precum şi acordurile de mediu în cazul 
proiectelor finanţate din fonduri europene, pentru a grăbi procesul de absorbţie a 
fondurilor europene din sectorul agricol şi nu numai. 
 
S-a arătat că proiectul de lege se încadrează în categoria legilor ordinare, 
Camera Deputaţilor este Cameră Decizională, Consiliul Legislativ avizează 
favorabil propunerea legislativă, Senatul a adoptat propunerea legislativă. 
Proiectul de lege a fost amânat. 
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