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PROCES VERBAL  

din 9 iunie 2020 

 

Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic şi-a desfăşurat lucrările 
în ziua de 9 iunie a.c. 

La lucrările Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic din data de 9 
iunie a.c. au fost prezenţi 15 deputaţi din numărul total de 16 membri 
ai comisiei, dintre care opt deputați au fost prezenți online și șapte 
deputați au fost prezenți la sediul Camerei Deputaților,  după cum 
urmează: Bichineț Corneliu(PMP), Farago Petru(UDMR), Ilișanu Claudiu -
Augustin(PSD), Marica Petru-Sorin(PRO Europa), Pană Adriana-
Doina(PSD), Spânu Ion(PRO Europa), Varga Glad-Aurel(PNL) și Zainea 
Cornel(USR) au fost prezenți online, iar Cupă Ion(PMP), Lungu 
Tudorița(PNL), Simion Lucian-Eduard(PSD), Bogdan Gheorghe-
Dănuț(PSD), Borza Remus-Adrian(PNL), Ionescu George(PNL) și 
Mihălcescu Carmen Ileana(PSD) au fost prezenți la sediul Camerei 
Deputaților, conform listei de prezență. 

Domnul deputat Alexe Costel(PNL) a absentat de la lucrările 
comisiei. 

În data de 9 iunie a.c., a avut loc ședința online a Comisiei pentru 
mediu şi echilibru ecologic prin intermediul aplicației Zoom.  
 Lucrările şedinţei online au fost conduse de domnul deputat Cupă 
Ion, președintele Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic din Camera 
Deputaților. 

La ședința online au participat în calitate de invitați: domnul George 
Băeșu, președintele Autorității Naționale pentru Restituirea Proprietăților, 
doamna Cristina Florentina Stanca, vicepreședinte în cadrul Autorității 
Naționale pentru Restituirea Proprietăților și domnul Leonard Achiriloaei, 
secretar de stat în cadrul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor. 
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S-a supus votului online programul de lucru și ordinea de zi, 
acestea fiind adoptate cu unanimitatea de voturi a celor prezenți. 
 Pe ordinea de zi a ședinței online din data de 9 iunie a.c. au figurat 
următoarele proiecte: 
 

SESIZĂRI ÎN FOND 
 
1. PL-x nr. 188/2020 Proiect de Lege privind unele măsuri 

pentru deblocarea procesului de restituire a terenurilor către foştii 
proprietari. 

2. PL-x nr. 245/2020 Proiect de Lege pentru modificarea şi 
completarea Legii apelor nr.107/1996. 

La punctul 1 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul de lege 
privind unele măsuri pentru deblocarea procesului de restituire a 
terenurilor către foştii proprietari. 
  Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea Legii 
nr.165/2013, în sensul ca restituirea terenurilor forestiere aparţinând 
domeniului public al statului, să se realizeze numai după trecerea 
prealabilă a acestor terenuri în domeniul privat al statului, această 
intervenţie impunând, pe cale de consecinţă, şi modificarea şi 
completarea Legii nr.46/2008. 
  În prezent comisiile județene de fond funciar nu mai reconstituie 
dreptul de proprietate nici asupra vechilor amplasamente ale 
proprietarilor deposedați şi nici nu aprobă restituirea suprafețelor stabilite 
prin hotărâri judecătorești, solicitând în schimb Autorității Naționale 
pentru Restituirea Proprietăților să demareze procedurile legale pentru 
emiterea de hotărâri de guvern privind schimbarea regimului juridic al 
acestor terenuri. 
 Proiectul de lege urmărește deblocarea  procesului de reconstituirea 
a dreptului de proprietate asupra terenurilor forestiere. 
  În procesul reconstituirii dreptului de proprietate asupra terenurilor 
forestiere a intervenit un blocaj major cauzat de interpretările diferite 
date cu privire la dispozițiile legale care reglementează reconstituirea 
dreptului de proprietate asupra terenurilor forestiere, terenuri care au fost 
inventariate, în totalitate, în domeniul public al statului român. 
  S-a arătat că proiectul de lege se încadrează în categoria legilor 
organice, Camera Deputaților este Cameră decizională, Senatul a 
adoptat proiectul de lege, Consiliul Legislativ avizează favorabil 
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proiectul de lege, Consiliul Economic și Social avizează favorabil 
proiectul de lege. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât cu majoritate  
de voturi întocmirea unui aviz favorabil proiectului de lege. 

La punctul 2 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul de lege 
pentru modificarea şi completarea Legii apelor nr.107/1996. 
  Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi 
completarea Legii nr.107/1996. Potrivit expunerii de motive, iniţiativa 
vizează asigurarea cadrului legal optim pentru implementarea 
Programului național de cadastru şi carte funciară şi în domeniul 
imobilelor aparţinând domeniului public al apelor.   
  Din punct de vedere al gospodăririi apelor, monitorizării calitative a 
resurselor de apă și protecția resurselor de apă se impune punerea în 
acord cu prevederile Directivei Cadru pentru Apă, corelare între diversele 
modificări ale Legii Apelor, clarificarea unor aspecte privind protecția 
calitativă și cantitativă a apelor.  
  Se impune crearea cadrului legal de aprobare a conținutului cadru a 
unor studii de fundamentare pentru luarea deciziilor de gospodărirea 
apelor, gestionării informațiilor din Fondul Național de date de gospodărire 
a apelor, pentru a reglementa în norma de bază posibilitatea de 
actualizare a criteriilor de selectare și a listei sectoarelor cursurilor de apă 
care nu sunt afectate de activități umane în care este interzisă realizarea 
de lucrări și activități care pot afecta starea ecologică a apelor și a 
permite întreținerea lucrărilor existente. 
  S-a arătat că proiectul de lege se încadrează în categoria legilor 
organice, 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 hotărât cu unanimitate  
de voturi amânarea proiectului de lege. 

 
 

PREȘEDINTE,                       SECRETAR, 
                     Ion CUPĂ                                 Petru FARAGO 

 
 
 
 
Consultant parlamentar,  
Drd. Ing. Andrei-Georgian Pîrvan 
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