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PROCES VERBAL  
din 20, 21 și 22 februarie 2018 

 
 Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic şi-a desfăşurat lucrările în 
zilele de 20, 21 și 22 februarie a.c. 

 La şedinţa din data de 20 februarie a.c. au participat în calitate de 
invitaţi: domnul Istrate Ștețco, secretar de stat în cadrul Ministerului Apelor 
și Pădurilor, domnul Iulian Offenberg, președinte în cadrul Autorității 
Competente de Reglementare a Operațiunilor Petroliere Offshore la Marea 
Neagră - ACROPO, domnul deputat Răcuci Claudiu, inițiatorul proiectului Pl -x 
nr. 516/2017.  

 La lucrările Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic din data de 20 
februarie a.c. au fost prezenţi 12 deputaţi din numărul total de 16 
membri ai comisiei. 

 Domnul deputat Ion Cupă(ALDE)- delegație oficială, doamna deputat 
Pană Adriana-Doina(PSD) și domnul deputat Zainea Cornel (USR) au 
absentat de la lucrările comisie. 

La lucrările Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic din data de 21 
februarie a.c. au fost prezenţi 12 deputaţi din numărul total de 16 
membri ai comisiei. 

 Domnul deputat Ion Cupă(ALDE)- delegație oficială, doamna deputat 
Pană Adriana-Doina(PSD), Spânu Ion(PSD) și domnul deputat Zainea Cornel 
(USR) au absentat de la lucrările comisie. 

 La lucrările Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic din data de 22 
februarie a.c. au fost prezenţi 12 deputaţi din numărul total de 16 
membri ai comisiei. 

 Domnul deputat Farago Petru(UDMR), doamna deputat Pană Adriana-
Doina(PSD), Spânu Ion(PSD) și domnul deputat Zainea Cornel(USR) au 
absentat de la lucrările comisie. 



 Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Lucian-Eduard 
Simion, vicepreşedintele Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic a 
Camerei Deputaţilor.  

Pe ordinea de zi a ședinței din data de 20 februarie a.c. au figurat 
următoarele proiecte:  

AVIZE 

1. PL-x nr. 8/2018 Propunere legislativă pentru completarea alin.(3) 
al art.291 din Legea 227/2015 privind Codul fiscal. 

FOND 

 2. PL-x nr.508/2017 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.11/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr.165/2016 
privind siguranţa operaţiunilor petroliere offshore. 

  3. Pl-x nr. 518/2017 Propunere legislativă pentru modificarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor 
naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei 
sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.49/2011. 

 4. PL-x nr. 516/2017 Propunere legislativă pentru completarea 
art.62 şi modificarea art.110 din Legea nr.46/2008 privind Codul silvic. 

 La punctul 1 al ordinii de zi a fost prezentată propunerea legislativă 
pentru completarea alin.(3) al art.291 din Legea 227/2015 privind Codul 
fiscal(PL-x nr. 8/2018). 

 Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare completarea 
alin.(3) al art.291 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, în sensul 
aplicării cotei reduse de TVA (de 5%), calculată asupra bazei de impozitare, 
în ceea ce privește livrarea de lemn de foc către persoanele fizice. 

  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. Guvernul nu susține  adoptarea propunerii 
legislative. În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât cu majoritate 
de voturi întocmirea unui aviz favorabil.  

 La punctul 2 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.11/2017 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.165/2016 privind siguranţa operaţiunilor petroliere 
offshore(PL-x nr.508/2017). 

 Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi 
completarea Legii nr.165/2016 privind siguranţa operaţiunilor petroliere 
offshore, în sensul luării unor măsuri referitoare la asigurarea finanţării 



Autorităţii Competente de Reglementare a Operaţiunilor Petroliere Offshore 
la Marea Neagră în anul 2017, la funcţionarea în cadrul acestei autorităţi a 
unui consiliu de administraţie, precum şi la salarizarea personalului. 

 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. Comisia pentru muncă şi protecţie socială a avizat favorabil 
proiectul de lege. În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât cu 
unanimitate de voturi întocmirea unui raport comun de adoptare cu 
amendamente admise. 

 La punctul 3 al ordinii de zi a fost prezentată propunerea legislativă 
pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.57/2007 privind 
regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi 
faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea 
nr.49/2011(PL-x nr. 516/2017). 

 Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.57/2007, propunându-
se, în principal: stabilirea modalităţilor de administrare a ariilor naturale 
protejate şi a altor bunuri ale patrimoniului natural, puse sub regim special 
de protecţie şi conservare, şi în funcţie de interesul comunităţilor locale în 
ceea ce înseamnă dezvoltarea durabilă a zonelor respective, eliminarea 
priorităţii acordate obiectivelor de management ale ariei naturale protejate, 
în adoptarea măsurilor prevăzute în planurile de management ale ariilor 
naturale protejate, precum şi includerea activităţilor de modernizare sau de 
construcţie a unor reţele de alimentare cu energie electrică, gaz şi apă 
destinate dezvoltării comunităţilor locale în categoria activităţilor exceptate 
de la interdicţiile prevăzute de ordonanţă cu privire la desfăşurarea acestora 
în anumite zone. 

 S-a arătat că propunerea legislativă se încadrează în categoria legilor 
ordinare, Camera Deputaţilor este Cameră decizională, Consiliul 
Legislativ avizează favorabil propunerea legisaltivă, Senatul a respins 
propunerea legislativă. Guvernul prin punctul de vedere transmis nu susține 
adoptarea propunerii legislative. În urma dezbaterilor, membrii comisiei au 
hotărât cu majoritate de voturi întocmirea unui raport de respingere a 
propunerii legislative. 

 La punctul 4 al ordinii de zi a fost prezentată propunerea legislativă 
pentru completarea art.62 şi modificarea art.110 din Legea nr.46/2008 
privind Codul silvic (PL-x nr. 516/2017). 

 Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi 
completarea Legii nr.46/2008 - Codul silvic, în sensul interzicerii, sub 



sancţiune penală, a exploatării şi transportului masei lemnoase pe timp de 
noapte în fondul forestier pentru toate fazele ei: doborât, fasonat, secţionat, 
scos, apropiat până la platforma primară. 

 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. Guvernul nu susține  adoptarea propunerii 
legislative.  În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât cu 
unanimitate de voturi amânarea propunerii legislative. 

 Lucrările comisiei din data de 21 și 22  februarie 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 
             Lucian-Eduard SIMION                                    Petru FARAGO 
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