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Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 21, 
22 și 23 iunie a.c. 

La lucrările Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic din zilele de 21 iunie a.c. 
din numărul total de 20 membri ai Comisiei au fost prezenţi 16 deputaţi, fiind 
absenți: domnul deputat Cozma Vlad Alexandru(PSD) înlocuit de domnul deputat 
Săvoiu Ionuţ-Cristian(PSD), domnul deputat Aurelian Mihai (PNL)-delegatie 
oficială, domnul deputat Mihăilă Ioan(UNPR) și domnul deputat Moț Constantin -
Stelian-Emil(PSD).  

La lucrările Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic din zilele de 22 și 23 iunie 
a.c. din numărul total de 20 membri ai Comisiei au fost prezenţi 16 deputaţi, fiind 
absenți: domnul deputat Cozma Vlad Alexandru (PSD), domnul deputat Aurelian 
Mihai (PNL)- delegatie oficială, domnul deputat Mihăilă Ioan(PSD) și domnul 
deputat Moț Constantin-Stelian-Emil(PSD). 

În ziua de 21 iunie a.c., a avut loc şedinţa comună a Comisiei pentru mediu şi 
echilibru ecologic cu Comisia pentru industrii şi servicii.  

Lucrările ședintei comune au fost conduse de domnul deputat Iulian Iancu, 
președintele Comisiei pentru industrii și servicii. 

Pe ordinea de zi a şedinţei comune au figurat următorele puncte: 

1. PL-x 398/2013 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.79/2013 privind modificarea şi completarea Legii îmbunătăţirilor 
funciare nr.138/2004, pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.82/2011 privind unele măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri 
funciare, precum şi pentru modificarea literei e) a alineatului (6) al articolului 3 din 
Legea nr.220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei 
din surse regenerabile de energie. 



2. PL-x 207/2016 - Proiect de Lege privind siguranţa operaţiunilor petroliere 
offshore 

 

La punctul 1 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.79/2013 privind modificarea şi completarea 
Legii îmbunătăţirilor funciare nr.138/2004, pentru completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.82/2011 privind unele măsuri de organizare a activităţii 
de îmbunătăţiri funciare, precum şi pentru modificarea literei e) a alineatului (6) al 
articolului 3 din Legea nr.220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a 
producerii energiei din surse regenerabile de energie (PL-x 398/2013). 

Proiectul de ordonanţă de urgenţă are ca obiect modificarea şi completarea Legii 
îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004 şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.82/2011 privind unele măsuri de organizare a activităţii de 
îmbunătăţiri funciare, urmărindu-se, printre altele, stabilirea unor măsuri de 
limitare a modalităţii de transmitere a infrastructurii de îmbunătăţiri funciare aflate 
în domeniul privat al statului numai la folosinţa gratuită, precum şi a unor măsuri 
destinate menţinerii în stare de funcţionare a infrastructurii de îmbunătăţiri 
funciare aflate în domeniul privat al 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 ordonanță de urgență, Senatul a adoptat proiectul de lege. 
Supus dezbaterilor proiectul de lege a fost adoptat cu unanimitate de voturi. 

La punctul 2 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul de Lege privind siguranţa 
operaţiunilor petroliere offshore (PL-x 207/2016).  

Proiectul de Lege de reglementare „stabilirea cerinţelor minime necesare pentru 
prevenirea accidentelor majore şi limitarea consecinţelor unor astfel de accidente 
ce vizează operaţiunile petroliere din zonele din Marea Neagră aflate sub jurisdicţia 
României 

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. Supus 
dezbaterilor proiectul de lege a fost adoptat cu unanimitate de voturi. 

După finalizarea şedinţei comune, membrii Comisiei pentru mediu şi echilibru 
ecologic au continuat dezbaterile asupra ordinii de zi a comisiei.  



Lucrările comisiei din data de 21 iunie a.c au fost conduse de doamna deputat 
Carmen-Ileana Moldovan, preşedintele Comisiei pentru mediu şi echilibru 
ecologic. 
Pe ordinea de zi a figurat Cerere de reexaminare formulată de Preşedintele 
României asupra legii pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.202/2002 privind gospodărirea integrată a zonei costiere (PL-x 
230/2008/2009).  
În urma reexaminării, Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins 
cererea de reexaminare formulată de Preşedintele României şi a adoptat proiectul 
de lege în şedinţa din 07 septembrie 2009.  

Legea are ca obiect de reglementare modificarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.202/2002 privind gospodărirea integrată a zonei costiere, aprobată 
cu modificări şi completări prin Legea nr.280/2003, în sensul că realizarea 
construcţiilor indispensabile securităţii sau interesului public se va face numai cu 
avizul prealabil al autorităţii publice centrale pentru turism, al autorităţii publice 
centrale pentru protecţia mediului şi gospodărirea apelor. 

După finalizarea dezbaterii cererii de reexaminare membrii comisiiei au hotărât, cu 
majoritate de voturi, să supună plenului Camerei Deputaţilor raportul de 
respingere a cererii de reexaminare formulată de Preşedintele României şi de 
adoptare a Legii pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.202/2002 privind gospodărirea integrată a zonei costiere, în forma adoptată 
de Senat.  
S-a introdus ca punct suplimentar, pe ordinea de zi din data de 21 iunie a.c. 
proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.7/2016 
privind unele măsuri pentru accelerarea implementării proiectelor de infrastructură 
transeuropeană de transport, precum şi pentru modificarea şi completarea unor 
acte normative (Plx 262/2016).  
Proiectul de ordonanţă de urgenţă are ca obiect adoptarea unor măsuri pentru 
accelerarea implementării proiectelor de infrastructură de transport europeană, 
precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, în scopul 
simplificării procesului de autorizare a lucrărilor de construcţii aferente, în vederea 
asigurării interconectivităţii între reţeaua de transport de interes naţional/regional 
cu cea europeană, precum şi a eliminării blocajelor în procesul de implementare a 
acestor categorii de proiecte. 

S-a arătat că proiectul de ordonanță 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. 



Supus dezbaterilor proiectul de lege a fost avizat favorabil cu unanimitate de 
voturi. 

Lucrările Comisiei din data de 22 și 23 iuni e 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, 
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