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                                                                                                        6.12.2018 
  
 

PROCES VERBAL  

din 4, 5 și 6 decembrie 2018 

 

Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic şi-a desfăşurat lucrările în 
zilele de 4, 5 și 6 decembrie a.c. 

La lucrările Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic din data de 4 
decembrie a.c. au fost prezenţi 14 deputaţi din numărul total de 17 
membri ai comisiei. 

Doamna deputat Mihălcescu Carmen Ileana(PSD) a fost înlocuită de 
doamna deputat Teiș Alina(PSD), domnul deputat Suciu Vasile-Daniel(PSD) a 
fost înlocuit de domnul deputat Neață Eugen(PSD). 

Domnul deputat Varga Glad-Aurel(PNL) a absentat de la lucrările 
comisiei. 

La lucrările Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic din data de 5 
decembrie a.c. au fost prezenţi 15 deputaţi din numărul total de 17 
membri ai comisiei. 

Domnul deputat Zainea Cornel(USR) și domnul deputat Varga Glad -
Aurel(PNL) au absentat de la lucrările comisiei. 

La lucrările Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic din data de 6 
decembrie a.c. au fost prezenţi 14 deputaţi din numărul total de 17 
membri ai comisiei. 

 Domnul deputat Farago Petru(UDMR), domnul deputat Varga Glad-
Aurel(PNL) și domnul deputat Zainea Cornel(USR) au absentat de la lucrările 
comisiei. 

La şedinţa din data de 4 decembrie a.c. au participat în calitate de 
invitați: domnul Tudose Nicolae, secretar de stat în cadrul Ministerului 
Dezvoltării Regionale și Administrației Publice; domnul Andrei Laurențiu, 
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Director General în cadrul Ministerului Finanțelor Publice; domnul Georgescu 
Dumitru, consilier în cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale; 
domnul Dan Buzdugă, expert în cadrul Ministerului Finanțelor Publice ; 
doamna Predescu Cristina, expert în cadrul Ministerului Finanțelor Publice ; 
doamna Toma Gheorghița, șef serviciu în cadrul Ministerului Finanțelor 
Publice; doamna Bratu Luiza, consilier în cadrul Ministerului Apelor și 
Pădurilor; domnul Deleanu Dan, subsecretar de stat în cadrul Ministerului 
Apelor și Pădurilor; domnul Clauriu -Sorin Rosu-Mares, secretar de stat în 
cadrul Ministerului Apelor și Pădurilor ; domnul Flavius Ardelean, director în 
cadrul Ministerului Mediului; domnul Cornel Brezuică, președintele 
Ministerului Mediului; domnul Moiceanu Gabriel, președintele Federației 
Asociațiilor de Dezvoltare Intercomunitare; domnul Geanin Șerban, 
directorul EcoRomânia; doamna Drăcea Marinela; director tehnic în cadrul 
Patromat; doamna Mărginean Anca, director executiv în cadrul Patromat; 
domnul Cătălin Butolo, director general în cadrul Rompack; domnul Arimia 
Silviu, directorul general Green Group; domnul Mihai Sauciuc, manager 
afaceri publice în cadrul Asociației B erarii României; doamna Maria 
Desmirean, membru în cadrul Coaliției pentru dezvoltarea României; domnul 
Raul Pop, membru în cadrul Coliției pentru economie circulară. 
 Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Ion Cupă, 
președintele Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic din Camera 
Deputaților. 

Pe ordinea de zi a ședinței din data de 04 noiembrie a.c. au figurat 
următoarele proiecte:  

AVIZ 

1. PL-x nr. 708/2018 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.89/2018 privind unele măsuri fiscal-bugetare şi 
pentru modificarea şi completarea unor acte normative. 

 
SESIZĂRI IN 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. 322/2018  Proiect de Lege pentru abrogarea art.9 din Legea 
nr.289/2002 privind perdelele forestiere de protecţie. 
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4. PL-x nr. 574/2018 Proiect de Lege privind gestionarea siturilor 
potenţial contaminate şi a celor contaminate. 

5. PL-x nr. 560/2018 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţã a Guvernului nr.74/2018 pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.211/2011 privind regimul deşeurilor, a Legii nr.249/2015 privind 
modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje şi a 
Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.196/2005 privind Fondul pentru 
mediu. 

La punctul 1 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.89/2018 privind unele 
măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare adoptarea unor măsuri 
fiscal-bugetare, precum şi modificarea şi completarea unor acte normative 
din domeniul financiar şi fiscal, al ajutorului de stat, al serviciului public de 
transport local, al redevenţelor miniere, respectiv din materia drepturilor de 
protecţie şi asistenţă socială. 

S-a arătat că proiectul de lege se încadrează în categoria legilor 
ordinare, Camera Deputaților este Cameră Decizională, Senatul a 
adoptat proiectul de lege, Consiliul Legislativ avizează favorabil 
proiectul de lege, Consiliul Economic și Social avizează favorabil proiectul 
de lege. 

În urma dezbaterilor membrii comisiei au hotarât cu majoritate de 
voturi întocmirea unui aviz favorabil cu un amendament admis. 

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 
permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar 
nr.18/1991. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea alin.(2 
indice 1) al art.9 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.34/2013, în 
vederea facilitării închirierii şi exploatării pajiştilor aflate în proprietatea 
primăriilor. 
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S-a arătat că proiectul de lege se încadrează în categoria legilor 
ordinare, Camera Deputaților este Cameră Decizională, Senatul a 
adoptat proiectul de lege, Consiliul Legislativ avizează favorabil 
proiectul de lege, Consiliul Economic și Social avizează favorabil proiectul 
de lege cu observații și propuneri, Guvernul susține proiectul de lege. 

În urma dezbaterilor membrii comisiei au hotarât cu unanimitate de 
voturi întocmirea unui raport comun de adoptare cu amendamente 
admise. 

La punctul 3 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege pentru 
abrogarea art.9 din Legea nr.289/2002 privind perdelele forestiere de 
protecţie. 

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 Deputaților este Cameră Decizională, Senatul a 
adoptat proiectul de lege, Consiliul Legislativ avizează favorabil 
proiectul de lege, Guvernul susține proiectul de lege. 

În urma dezbaterilor membrii comisiei au hotarât cu majoritate de 
voturi întocmirea unui raport comun de adoptare cu amendamente 
admise. 

La punctul 4 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege privind 
gestionarea siturilor potenţial contaminate şi a celor contaminate. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare reglementarea 
gestionării siturilor potenţial contaminate şi a celor contaminate, creând 
condiţiile de realizare a obiectivelor prioritare specifice siturilor contaminate 
stabilite prin art.2 alin.(1) din Decizia nr.1386/2013/UE a Parlamentului 
European şi a Consiliului privind un Program general al Uniunii de acţiune 
pentru mediu până în 2020 „O viaţă bună, în limitele planetei noastre”. 
Proiectul de lege prevede măsuri la nivel naţional referitoare la: 
identificarea siturilor potenţial contaminate şi a celor contaminate în 
vederea realizării unui inventar naţional al acestora, definirea şi stabilirea 
obiectivelor privind remedierea siturilor contaminate la un nivel de 
funcţionalitate şi în conformitate cu utilizările prezente şi viitoare, luându-se 
în considerare costurile de remediere a acestora, clarificarea şi prioritizarea 



5 
 

siturilor contaminate la nivel naţional, gestionarea siturilor potenţial 
contaminate şi/sau a celor contaminate, accesul publicului la informaţiile 
privind siturile potenţial contaminate şi siturile contaminate, îmbunătăţirea 
colaborării cu statele membre ale Uniunii Europene în vederea reducerii 
contaminării solului. 

S-a arătat că proiectul de lege se încadrează în categoria legilor 
ordinare, Camera Deputaților este Cameră Decizională, Senatul a 
adoptat proiectul de lege, Consiliul Legislativ avizează favorabil 
proiectul de lege. 

În urma dezbaterilor membrii comisiei au hotarât cu unanimitate de 
voturi amânarea dezbaterii proiectului de lege. 

Lucrările Comisiei din data de 5 și 6  noiembrie a.c. s-au desfăşurat 
în cadrul grupurilor de lucru constituite în vederea studierii proiectelor de 
lege şi a altor documente înregistrate la Comisie. 

 
 
 
 
 

PREȘEDINTE                               SECRETAR 
           Ion CUPĂ                                            Petru FARAGO 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consultant parlamentar, Ing. Andrei-Georgian Pîrvan 

 


