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Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic şi-a desfăşurat lucrările în zilele 
de 6, 7 şi 8 septembrie a.c. 
La lucrările Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic din ziua de 6 
septembrie a.c. din numărul total de 17 membri ai Comisiei au fost 
prezenţi 16 deputaţi, fiind absent: domnul deputat Ioan Mihăilă (UNPR).  
La lucrările Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic din zilele de 7  și 8 
septembrie a.c. din numărul total de 17 membri ai Comisiei au fost 
prezenţi 15 deputaţi, fiind absent: domnul deputat Ioan Mihăilă (UNPR) și 
domnul deputat Molnár Zsolt (UDMR). 
La şedinţa din data de 6 septembrie a.c. au participat în calitate de invitaţi: 
doamna Anca Magdalena Chiser, Secretar de stat în cadrul Ministerului 
Economiei; doamna Irina Pirtea, Consilier Juridic în cadrul Transgaz; 
Andra Vlahbei, Consilier Juridic în cadrul Transgaz. 
Lucrările comisiei din data de 6 septembrie a.c au fost conduse de domnul  
deputat  Cezar Cioată, vicepreşedintele Comisiei pentru mediu şi echilibru 
ecologic. 
Pe ordinea de zi a şedinţei au figurat următoarele puncte: 

 

AVIZE 

1. Pl-x 315/2016- Propunere legislativă privind măsurile necesare 
implementării proiectului de dezvoltare pe teritoriul României a Sistemului 
de Transport Gaze Naturale pe coridorul conductei de transport Bulgaria-
România-Ungaria-Austria. 
2. PL-x 312/2016- Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 17/2016 privind modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor 
de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru 



modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte 
forme de asociere în agricultură, precum şi pentru înfiinţarea funcţiei de 
ataşat agricol. 
3. Pl-x 318/2016-Propunere legislativă pentru modificarea Legii 
nr.205/2004 privind protecţia animalelor. 
 
La punctul 1 al ordinii de zi a fost prezentată propunerea legislativă privind 
măsurile necesare implementării proiectului de dezvoltare pe teritoriul 
României a Sistemului de Transport Gaze Naturale pe coridorul conductei de 
transport Bulgaria-România-Ungaria-Austria (Pl-x 315/2016). 
Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare stabilirea măsurilor 
necesare implementării proiectului de dezvoltare pe teritoriul României a 
Sistemului de Transport Gaze Naturale pe coridorul conductei de transport 
Bulgaria-România-Ungaria-Austria. 
S-a arătat că propunerea legislativă se încadrează în categoria legilor 
organice, Camera Deputaţilor este Cameră Decizională, Consiliul 
Legislativ avizează negativ propunerea legislativă. Guvernul susține 
adoptarea propunerii legislative. Senatul a respins propunerea legislativă. 
Propunerea legislativă a fost avizată favorabil cu majoritate de voturi. 
 

La punctul 2 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul de Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 17/2016 privind 
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 
pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 
2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind 
societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, precum şi pentru 
înfiinţarea funcţiei de ataşat agricol. (PL-x 312/2016). 
Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.3/2015, în vederea evitării 
dificultăţilor care au apărut ca urmare a implementării noilor scheme de plăţi 
în agricultură, precum şi înfiinţarea funcţiei de ataşat agricol, care să 
reprezinte interesele agriculturii româneşti în relaţiile cu statele cu care 
România are interese convergente în domeniu. 
S-a arătat că proiectul de lege se încadrează în categoria legilor ordinare, 
Camera Deputaţilor este Cameră Decizională, Consiliul Legislativ avizează 
favorabil proiectul de ordonanță de urgență, Senatul  a adoptat proiectul 
de lege, Proiectul de lege a fost avizat favorabil cu majoritate de voturi. 
 



La punctul 3 al ordinii de zi a fost prezentată propunerea legislativă pentru 
modificarea Legii nr.205/2004 privind protecţia animalelor (Pl-x 
318/2016). 
Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea art.25 alin.(1) 
din Legea nr.205/2004, în sensul majorării limitelor pedepselor pentru 
infracţiunea incriminată în cuprinsul acestei norme. 
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, Guvernul nu susține adoptarea inițiativei legislative. 
Proiectul de lege a fost avizat negativ cu majoritate de voturi. 
 

DIVERSE 

În ședința din data de 6 septembrie a.c. doamna Lucia-Ana Varga, 
vicepreședintele Comisiei pentru mediu și echilibru ecologic a propus 
organizarea unui eveniment tip masă rotundă având ca temă, ” România în 
contextul tranziției Europei către o economie cu emisii scăzute ”. Data 
desfășurării evenimentului precum și programul dezbaterii urmând a fi 
comunicate ulterior. 

 
Lucrările Comisiei din data de 7 și 8 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.  
 
 
 
 

 
 

   VICEPREŞEDINTE,           SECRETAR, 
   Cezar Cioată                                                 Vasile-Daniel Suciu 

 
 

 

 


