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                                                                                               15.06.2018 
                                                                          
 

PROCES VERBAL 
din 12, 13  și 14 iunie 2018 

 Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic şi-a desfăşurat lucrările în 
zilele de 12, 13 și 14 iunie a.c. 

 La lucrările Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic din data de 12 
iunie a.c. au fost prezenţi 16 deputaţi din numărul total de 17 membri ai 
comisiei. 

Domnul deputat Spânu Ion(PSD) nu a participat la lucrările comisiei. 

 La lucrările Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic din data de 13 
iunie a.c. au fost prezenţi 15 deputaţi din numărul total de 17 membri ai 
comisiei. 

Domnul deputat Spânu Ion(PSD) și domnul deputat Zainea 
Cornel(USR) nu au participat la lucrările comisiei.  

La lucrările Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic din data de 14 
iunie a.c. au fost prezenţi 15 deputaţi din numărul total de 17 membri ai 
comisiei 

 Domnul deputat Spânu Ion(PSD) și domnul deputat Zainea 
Cornel(USR) nu au participat la lucrările comisiei. 

În data de 12 iunie a.c. a avut loc şedinţa comună a Comisiei pentru 
mediu şi echilibru ecologic cu Comisia pentru industrii și servicii . Lucrările 
şedinţei comune au fost conduse de domnul deputat Iancu Iulian, 
președintele Comisiei pentru industrii și servicii. 

La ședința comisiilor  au  participat  în calitate de invitați: doamna 
Racasanu Georgeta Felicia, director general adjunct în Ministerul Energiei; 
domnul Alicus Viorel, director general în Autoritatea Națională de 
Reglementare în Domeniul Energiei; domnul Zoltan Nagy-Bege, 
vicepreședinte în Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul 
Energiei; domnul Lungu Ion, președinte la Asociația Furnizorilor de Energie 
Electrică din Romania; domnul Lefter Viorel, președinte în Organizaţia 
Patronală a Producătorilor de Energie din Surse Regenarabile din România; 
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domnul Moise Martin, vicepreședinte în Organizaţia Patronală a 
Producătorilor de Energie din Surse Regenarabile din România; doamna 
Dinescu Daniela, director în Asociația Română pentru Energie Eoliană; 
Mircea Rusu, director  în Asociația Română pentru Energie Eoliană; domnul 
Adrian Borotea, director în Asociația Română pentru Energie Eoliană/CEZ 
România; domnul Bogdan Valter, director în Grupul Engie 

Pe ordinea de zi a şedinței comune a figurat proiectul de Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.24/2017 privind 
modificarea şi completarea Legii nr.220/2008 pentru stabilirea sistemului de 
promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie şi pentru 
modificarea unor acte normative (PL-x nr.  198/2017). 

 Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi 
completarea Legii nr.220/2008, precum și modificarea unor acte normative 
din domeniu, în vederea îndeplinirii obiectivului naţional privind atingerea 
ţintei de 24% a energiei din surse regenerabile din cantitatea de energie pe 
care o va consuma România în anul 2020, prevedere cuprinsă în anexa I la 
Directiva 2009/28/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 aprilie 
2009 privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile, de 
modificare şi ulterior de abrogare a Directivelor 2001/77/CE şi 2003/30/CE 

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.  

 În urma dezbaterilor, membrii celor două comisii au hotărât cu 
majoritate de voturi adoptarea proiectului de lege cu amendamente 
admise. 

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

 La şedinţa din data de 12 iunie a.c. au participat în calitate de 
invitați: domnul Dumitru Georgescu, consilier juridic în Ministerul 
Agriculturii și Dezvoltării Rurale; doamna Cornelia Bălănică Dragomir, 
vicepreședinte în Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate; domnul 
Ionel Petre, vicepreședinte în Agenția Națională pentru Arii Naturale 
Protejate; doamna Florina Andrei, consilier juridic în Agenția Națională 
pentru Arii Naturale Protejate. 
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 Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Ion Cupă, 
preşedintele Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic.  

Pe ordinea de zi a ședinței din data de 12 iunie a.c. au figurat 
următoarele proiecte:  

AVIZ 

 1. PL-x nr. 339/2018- Propunere legislativă privind modificarea Legii 
33 din 27 mai 1994 privind exproprierea pentru cauză public. 

SESIZĂRI ÎN FOND  

 2. PL-x nr. 235/2018- Proiect de Lege pentru modificarea art.9 
alin.(21) din Ordonanţa de urgenţa a Guvernului nr.34/2013 privind 
organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru 
modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr.18/1991. 

 3.  PL-x nr. 281/2018- Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei 
de urgenţã a Guvernului nr.13/2018 pentru modificarea unor acte normative 
din domeniul protecţiei mediului. 

 4. Pl-x nr. 322/2018- Proiect de Lege pentru abrogarea art.9 din 
Legea nr.289/2002 privind perdelele forestiere de protecţie. 

 La punctul 1 al ordinii de zi a fost prezentată propunerea legislativă 
privind modificarea Legii 33 din 27 mai 1994 privind exproprierea pentru 
cauză public. 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea art.6 
din Legea nr.33/1994, intervenţiile legislative vizând includerea în categoria 
lucrărilor de utilitate publică a lucrărilor privind înfiinţarea, protejarea şi 
punerea în valoare a spaţiilor verzi.  

 S-a arătat că propunerea legislativă se încadrează în categoria legilor 
organice, Camera Deputaţilor este Cameră decizională, Consiliul 
Legislativ avizează favorabil proiectul de lege, Senatul a respins 
propunerea legislativă.  În urma dezbaterilor membrii comisiei au hotărât  cu 
unanimitate de voturi avizarea favorabil a proiectului de lege. 

 La punctul 2 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul de Lege pentru 
modificarea art.9 alin.(21) din Ordonanţa de urgenţa a Guvernului 
nr.34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor 
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permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar 
nr.18/1991(PL-x nr. 235/2018) 

 Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea alin.(21) al 
art.9 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.34/2013, în vederea 
facilitării închirierii şi exploatării pajiştilor aflate în proprietatea primăriilor. 

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.   

 În urma dezbaterilor membrii comisiei au hotărât  cu unanimitate de 
voturi adoptarea proiectului de lege (1 abținere). 

 La punctul 3 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.13/2018 pentru 
modificarea unor acte normative din domeniul protecţiei mediului(PL-x 
nr.281/2018). 

 Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea structurii 
organizatorice a Agenţiei Naţionale pentru Arii Naturale Protejate (ANANP), 
avându-se în vedere întărirea capacităţii administrative, a mecanismelor de 
cooperare și coordonare atât la nivel central, cât și la nivel teritorial, acţiuni 
care urmăresc îmbunătăţirea sistemului de management al ariilor naturale 
protejate, astfel încât să atingă cerinţele în domeniu existente la nivel 
internaţional şi, în special, la nivelul Uniunii Europene. Totodată, se 
urmăreşte crearea unui sistem prin care să se asigure implementarea 
unitară, la nivel naţional, a politicilor, strategiilor şi a legislaţiei în domeniul 
biodiversităţii, crearea unei reţele de monitorizare a implementării acestora, 
precum şi asigurarea monitorizării stării de conservare a habitatelor şi 
speciilor desemnate conform Directivei 2009/147/CE a Parlamentului 
European şi a Consiliului din 30 noiembrie 2009 privind conservarea 
păsărilor sălbatice (Directiva Păsări), şi a siturilor de importanţă comunitară 
conform prevederilor Directivei 94/43/CEE a Consiliului din 21 mai 1992 
(Directiva Habitate). 

 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.  În urma dezbaterilor membrii comisiei au hotărât  cu majoritate 
de voturi adoptarea a proiectului de lege. 
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 La punctul 4 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul de Lege pentru 
abrogarea art.9 din Legea nr.289/2002 privind perdelele forestiere de 
protecţie(PL-x nr.322/2018). 

 Proiectul de lege are ca obiect de reglementare abrogarea art.9 din Legea 
nr.289/2002 privind perdelele forestiere de protecţie. 

 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.  În urma dezbaterilor membrii comisiei au hotărât  cu unanimitate 
de voturi întocmirea unui raport preliminar de adoptare. Raportul 
preliminar va fi înaintat Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie 
alimentară şi servicii specifice și Comisiei juridice, de disciplină și imunități. 

 Lucrările Comisiei din data de 13 și 14 iunie 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 
                       Ion CUPĂ                                         Petru FARAGO 

 
  
 
 
 
 
Intocmit, 
Referent, Andreea-Larisa Vlasin 


