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PROCES VERBAL 

din 10 şi 12 martie 2015 

Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic şi-a desfăşurat lucrările în zilele 
de 10 şi 12 martie  a.c. 

La lucrările Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic din ziua de 10 
martie a.c, din numărul total de 20 membri ai Comisie au fost prezenţi 16 
deputaţi, fiind absenţi: domnul deputat Burlacu Ştefan (Dem.Pop.)-
delegaţie oficială,  domnul deputat Cozma Vlad-Alexandru(PSD), domnul 
deputat Mihăilă Ioan(PSD) şi domnul deputat Molnar Zsolt(UDMR). 

La lucrările Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic din ziua de 12 
martie a.c, din numărul total de 20 membri ai Comisie au fost prezenţi 17 
deputaţi, fiind absenţi:domnul deputat Burlacu Ştefan(Dem.Pop.)-delegaţie 
oficială, domnul deputat Cozma Vlad-Alexandru(PSD) şi domnul deputat 
Mihăilă Ioan(PSD).  

La şedinţa din data de 10 martie a.c. au participat în calitate de invitaţi: 
domnul Dan Popescu – secretar de stat în cadrul Ministerului Mediului, 
Apelor şi Pădurilor.  

Lucrările comisiei din data de 10 martie 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 
1. PL-x 97/2015 Proiect de Lege pentru modificarea anexei nr.3 din 

Legea nr.43/2014 privind protecţia animalelor utilizate în scopuri ştiinţifice 
2. PL-x 597/2013 Propunere legislativă privind trecerea canalului şi 

barajului de pe pârâul Buşumei din domeniul public al statului şi din 
administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor -Romsilva, Direcţia Silvică 
Neamţ, în domeniul public al Comunei Farcaşa şi în administrarea 
Consiliului Local al Comunei Farcaşa, judeţul Neamţ 

3. PL-x 317/2013 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.192/2010 privind trecerea unor drumuri forestiere din domeniul 
public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor -Romsilva 



în domeniul public al unor unităţi administrativ-teritoriale şi în 
administrarea consiliilor locale ale acestora 
La punctul 1 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul de Lege pentru 
modificarea anexei nr.3 din Legea nr.43/2014 privind protecţia animalelor 
utilizate în scopuri ştiinţifice (Pl-x 97/2015). 
Proiectul de Lege are ca obiect de reglementare modificarea tabelului 1.5 şi 
a tabelului 8.4 din anexa nr. 3 referitoare la cerinţele privind unităţile, 
îngrijirea şi adăpostirea animalelor din cuprinsul Legii nr. 43/2014 privind 
protecţia animalelor utilizate în scopuri ştiinţifice. Potrivit celor menţionate 
în Expunerea de motive, modificările vizate se impun având în vedere că în 
timpul procesului de transpunere au apărut în unele anexe la Legea nr 
43/2014 unele necorelări cu textul din anexele Directivei 2010/63/UE a 
Parlamentului European şi a Consiliului din 22 septembrie 2010 privind 
protecţia animalelor utilizate în scopuri ştiinţifice. 
S-a arătat că proiectul de 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 avizat 
favorabil cu unanimitate de voturi.  
La punctul 2 al ordinii de zi a fost prezentată propunerea legislativă 
privind trecerea canalului şi barajului de pe pârâul Buşumei din domeniul 
public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor -
Romsilva, Direcţia Silvică Neamţ, în domeniul public al Comunei Farcaşa şi 
în administrarea Consiliului Local al Comunei Farcaşa, judeţul Neamţ (PL-x 
597/2013). 
Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare trecerea canalului şi 
barajului de pe pârâul Buşmei din domeniul public al statului şi din 
administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva, Direcţia Silvică 
Neamţ, în domeniul public al comunei Farcaşa şi în administrarea Consiliului 
local al comunei Farcaşa, judeţul Neamţ, prin derogare de la prevederile 
art.10 şi art. 34 alin. (I)  din Legea nr. 46/2008 - Codul Silvic. 
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 respinsă cu unanimitate de voturi.  
La punctul 3 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul de Lege pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.192/2010 privind trecerea unor drumuri 
forestiere din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei 
Naţionale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al unor unităţi 
administrativ-teritoriale şi în administrarea consiliilor locale ale 
acestora(Pl-x 317/2013). 



Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea 
Legii nr. 192/2010 privind trecerea unor drumuri forestiere din domeniul 
public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - 
Romsilva în domeniul public al unor unităţi administrativ-teritoriale şi în 
administrarea consiliilor locale ale acestora. 
Astfel, se propune extinderea obiectului transferului şi la lucrările de artă 
şi, respectiv, la amenajările de protecţie a terasamentelor, precum şi 
inserarea obligaţiei Romsilva de a achita cheltuielile ocazionate de 
procedura trecerii prevăzute la art. 1 alin. (1) din lege în ceea ce priveşte 
efectuarea măsurătorilor cadastrale şi intabularea dreptului de proprietate 
publică a statului. 
S-a arătat că proiectul de lege se încadrează în categoria legilor 
organice, 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.  

Lucrările Comisiei din data de 12 martie 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 
 

 

 


