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din 6-9 iulie 2015 

 

Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic şi-a desfăşurat lucrările în 
perioada vacanței parlamentare, în zilele de 6, 7, 8 şi 9 iulie a.c. 

Din numărul total de 21 membri ai Comisie au fost prezenţi 20 deputaţi 
fiind absentă doamna deputat Pană Adriana-Doina (PSD).  

Lucrările au fost conduse de doamna deputat Carmen Ileana Moldovan, 
preşedintele Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic şi s-au desfăşurat 
în cadrul grupurilor de lucru constituite în vederea studierii următoarelor 
acte normative: 

     SESIZĂRI ÎN FOND 

1. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.265/2006 
pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.195/2005 privind 
protecţia mediului (PLx 61/2015). 

2. Proiect de Lege pentru modificarea art.62 din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul şi acvacultura (PLx 199/2015). 

La punctul 1 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul de Lege pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.265/2006 pentru aprobarea Ordonanţei 
de Urgenţă a Guvernului nr.195/2005 privind protecţia mediului (PLx 
61/2015). 

Această iniţiativă legislativă are ca obiect de reglementare completarea art. 
10 al Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia 
mediului, cu modificările şi completările ulterioare, cu două noi alineate, 
alin. (5) şi alin. (6), vizând, în principal, următoarele: 

- introducerea unei interdicţii referitoare la „înstrăinarea siturilor 
contaminate istoric/actual către persoanele fizice sau juridice care nu fac 
dovada constituirii garanţiilor financiare şi/sau a mijloacelor necesare 
îndeplinirii tuturor obligaţiilor reconstrucţie ecologică a respectivelor siturf\ 



- introducerea în sarcina titularilor de activităţi cu posibil impact 
semnificativ asupra mediului a obligaţiei de „a solicita şi obţine avizul de 
mediu pentru stabilirea obligaţiilor de mediu în cazul în care urmeză să 
deruleze sau să fie supuşi unei proceduri de: vânzare a pachetului 
majoritar de acţuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesionare sau 
în alte situaţii care implică schimbarea titularului activităţii, precum şi în 
caz de dizolvare urmată de lichidare, faliment, încetarea activităţii, conform 
legii 

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 respins 
proiectul de lege. Guvernul nu susţine adoptarea acestei propuneri 
legislative. 

La punctul 2 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 (PLx 199/2015). 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare completarea lit.a) 
a art.62 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.23/2008, aprobată prin 
Legea 317/2009 privind pescuitul şi acvacultura. Se propune dispoziţia 
potrivit căreia se constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de 
la 1800 lei la 4000 lei şi cu reţinerea şi suspendarea pe o durată de 90 de 
zile a permisului,autorizaţiei sau licenţei, pescuitul comercial, reţinerea la 
bord, transbordarea, descărcarea şi comercializarea resurselor acvatice vii 
sub dimensiunea minimă legală, numai dacă cantitatea sub dimensiunea 
minimă reprezintă mai mult de 10% din captură. 

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.  
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