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PROCES VERBAL  

din 23 şi 25 iunie 2015 

Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic şi-a desfăşurat lucrările în 
zilele de 23 şi 25 iunie a.c. 

La lucrările Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic din ziua de 23 
iunie a.c. din numărul total de 21 membri ai Comisie au fost prezenţi 
21 deputaţi. 

La lucrările Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic din ziua de 25 
iunie a.c. din numărul total de 21 membri ai Comisie au fost prezenţi 
21 deputaţi. 

În ziua de 23 iunie a.c. a avut loc şedinţa comună a Comisiei pentru 
mediu şi echilibru ecologic cu Comisia pentru industrii şi servicii.  

La şedinţa comună din data de 23 iunie a.c. au participat în calitate de 
invitaţi: domnul Doru Ciocan, Preşedinte Autorităţii Naţionale de 
Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice, domnul 
Iulian Băndoiu, Director şi doamna Sirma Caraman, Secretar de Stat în 
cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice,  
doamna Arat Oana, Director şi domnul Gheran Catalin, Director 
general adjunct din partea Ministerului Fondurilor Europene/AMPOS, 
domnul Mihail Fâcă, Secretar de stat şi doamna  Pârvu Alina, Manager 
public din partea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor.  

Lucrările comisiei din data de 23 iunie a.c au fost conduse de doamna 
deputat Carmen Ileana Moldovan, preşedintele Comisiei pentru mediu 
şi echilibru ecologic. 

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

1. Pl-x 134/2015 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea 
art. 31 din Legea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 
241/2006 

2. PL-x 526/2013 Proiect de Lege pentru modificarea Legii 
nr.241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare 

3. Pl-x478/2015 Proiect de Lege privind modalitatea de gestionare a 
vehiculelor şi a vehiculelor scoase din uz 



La punctul 1 al ordinii de zi comune a fost prezentat proiectul de Lege 
pentru modificarea şi completarea art. 31 din Legea serviciului de 
alimentare cu apă şi de canalizare nr. 241/2006 (Pl-x134/2015).  

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi 
completarea art. 31 din Legea serviciului de alimentare cu apă şi de 
canalizare nr. 241/2006, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare. Se urmăreşte, astfel, introducerea posibilităţii cetăţenilor, 
care doresc să beneficieze de branşarea individuală la sistemul de 
alimentare cu apă, de a solicita operatorilor încheierea contractelor de 
furnizare/prestare individuale, iar în cazul asociaţiilor de proprietari, 
branşarea individuală să se poată decide cu acordul a cel puţin 50% 
plus 1 dintre proprietarii imobilelor din cadrul asociaţiei. De asemenea, 
propunerea legislativă vizează şi modalitatea prin care se poate realiza 
branşarea individuală în cazul furnizării apei reci, respectiv prin 
executarea unui racord separat de cel existent al asociaţiei de 
proprietari, conform legislaţiei în vigoare aferente utilizatorilor 
individuali. 

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, respectivul proiect de lege a fost 
adoptat cu  majoritate de voturi. 
La punctul 2 al ordinii de zi comune a fost prezentat proiectul de Lege 
pentru modificarea Legii nr.241/2006 privind serviciul de alimentare cu 
apă şi de canalizare(PL-x 526/2013). 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea alin.(2) al 
art.27 din Legea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare 
nr.241/2006, republicată, în vederea introducerii, astfel cum rezultă 
din cuprinsul Expunerii de motive, a dreptului de servitute cu titlu 
gratuit pe toată durata existenţei sistemelor de alimentare cu apă şi de 
canalizare publice de interes local, judeţean sau regional, şi pentru 
investiţiile publice aferente de interes local sau regional. 

S-a arătat că proiectul de lege se încadrează în categoria legilor 
organice, Camera Deputaţilor este Cameră Decizională, Consiliul 
Legislativ avizează favorabil proiectul de lege, Senatul a adoptat 
proiectul de lege. Supus dezbaterilor, respectivul proiect de lege a fost 
respins cu  unanimitate de voturi. 
La punctul 3 al ordinii de zi comune a fost prezentat proiectul de Lege 
privind modalitatea de gestionare a vehiculelor şi a vehiculelor scoase 
din uz (Pl-x478/2015).  



Proiectul de lege are ca obiect crearea cadrului legal unitar privind 
gestionarea vehiculelor şi a vehiculelor scoase din uz, ca urmare a 
necesităţii adaptării şi actualizării legislaţiei naţionale cu noile 
reglementări europene în acest domeniu, în contextul îndeplinirii 
angajamentelor ce-i revin României şi care derivă din calitatea sa de 
stat membru al Uniunii Europene, evitând astfel, eventualele sancţiuni 
generate de nerespectarea legislaţiei europene, prin depăşirea 
termenului de transpunere a Directivei 2013/28/UE a Comisiei de 
modificare a anexei II la Directiva 2000/53/CE a Parlamentului 
European şi a Consiliului privind vehiculele scoase din uz, respectiv 22 
august 2013, precum şi prin încălcarea, de către autorităţile române, a 
angajamentului de a transpune respectivul act european până la 
sfârşitul lunii octombrie 2014, contribuind la protecţia, conservarea şi 
îmbunătăţirea calităţii mediului, precum şi a sănătăţii şi securităţii 
generale a populaţiei. 

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, respectivul proiect de lege a fost 
adoptat cu majoritate de voturi (3 abţineri). 

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

La şedinţa comisiei din data de 23 iunie a.c. au participat în calitate de 
invitaţi: domnul Adrian Gearâp, Preşedinte, Administraţia Fondului 
pentru Mediu, doamna Anne Marie Juganaru, Secretar de Stat, 
Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor, domnul Catalin Gurau, Director 
General, Asociatia Producatorilor Europeni de Electrocasnice din 
Romania , doamna Roxana Ionescu, doamna  Laura Grigore şi doamna  
Mihaela Serban din partea Asociaţiei Române pentru Reciclare, domnul 
Dan Achim, Director, Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor. 

Pe ordinea de zi au figurat următoarele puncte: 

AVIZ 

1.PL-x 452/2015 Proiect de Lege pentru modificarea alin.(1) al art.3 
din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.9/2013 privind timbrul de 
mediu pentru autovehicule 
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2.PL-x 451/2015 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.5/2015 privind deşeurile de echipamente 
electrice şi electronice 

3.PL-x 477/2015 Proiect de Lege privind stabilirea unor măsuri 
temporare pentru monitorizarea exporturilor şi a livrărilor 
intercomunitare de materiale lemnoase 

4.PL-x 360/2015 Propunere legislativă privind protejarea pădurilor 
din România 

5. PL-x 463/2015 Proiect de Lege privind achiziţiile publice verzi 

6.PL-x 198/2012 Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanţei de 
urgenţă nr.59/2007 privind instituirea Programului naţional de 
îmbunătăţire a calităţii mediului prin realizarea de spaţii verzi în 
localităţi 

7.PL-x 425/2015 Propunere legislativă de modificare şi completare a 
Legii 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii 
energiei electrice din surse regenerabile de energie, republicată 

La punctul 1 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul de Lege pentru 
modificarea alin.(1) al art.3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule (PL-x 
452/2015).  

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea art.3 
alin.(l) lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.9/2013 privind 
timbrul de mediu pentru autovehicule, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr.37/2014, în sensul exceptării de la plata 
timbrului de mediu şi a autovehiculelor destinate a fi utilizate de către 
unităţile sistemului administraţiei penitenciare. 

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, respectivul proiect de lege a fost 
avizat favorabil cu unanimitate voturi. 

La punctul 2 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul de Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.5/2015 privind 
deşeurile de echipamente electrice şi electronice (PL-x 451/2015).  

Proiectul de ordonanţă de urgenţă are ca obiect crearea cadrului legal 
unitar privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice, ca 

http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=14372


urmare a necesităţii adaptării şi actualizării legislaţiei naţionale cu noile 
reglementări europene în acest domeniu, în contextul îndeplinirii 
angajamentelor ce-i revin României şi care derivă din calitatea sa de 
stat membru al Uniunii Europene, evitând astfel, eventualele sancţiuni 
generate de nerespectarea legislaţiei europene, prin depăşirea 
termenului de transpunere a Directivei nr.2012/19/UE a Parlamentului 
European şi a Consiliului din 4 iulie 2012 privind deşeurile de 
echipamente electrice şi electronice (DEEE), respectiv 14 februarie 
2014, precum şi prin încălcarea, de către autorităţile române, a 
angajamentului de a transpune respectivul act european până la 
sfârşitul lunii august 2014, contribuind la reducerea deşeurilor şi la 
eficientizarea valorificării resurselor, prin promovarea de noi standarde 
privind colectarea, reutilizarea şi reciclarea echipamentelor electronice 
uzate. 

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, respectivul proiect de lege a fost 
amânat cu unanimitate voturi. 

La punctul 3 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul de Lege privind 
stabilirea unor măsuri temporare pentru monitorizarea exporturilor şi a 
livrărilor intercomunitare de materiale lemnoase (PL-x 477/2015). 

Proiectul de lege are ca obiect stabilirea unor măsuri pentru 
monitorizarea exporturilor şi a livrărilor intra-comunitare de materiale 
lemnoase. Potrivit Expunerii de motive, licenţa se va emite pe fiecare 
operaţiune de export sau de livrare intra-comunitară şi va conţine 
următoarele: elemente de identificare a emitentului, solicitantului, 
provenienţa, încadrarea tarifară, sortiment de material lemnos, specie, 
cantitate exprimată în metri cubi, preţul de vânzare, destinaţia, 
modalitatea de transport în afara ţării şi biroul vamal prin care se face 
exportul sau punctul de trecere al frontierei României în cazul livrărilor 
intra-comunitare”. 

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, respectivul proiect de lege a fost 
amânat cu unanimitate voturi. 

La punctul 4 al ordinii de zi a fost prezentată propunerea legislativă 
privind protejarea pădurilor din România (PL-x 360/2015). 

Propunerea legislativă are ca obiect reglementarea protejării pădurilor 
din România, intervenţiile legislative vizând, potrivit expunerii de 



motive stoparea defrişărilor motivate de exporturile masive de masă 
lemnoasă în stare brută care au dus la un adevărat dezastru ecologic 
în ţara noastră". 

S-a arătat că propunerea legislativă se încadrează în categoria legilor 
organice, Camera Deputaţilor este Cameră Decizională, Consiliul 
Legislativ avizează favorabil propunerea legislativă, Senatul a 
respins propunerea legislativă. Supusă dezbaterilor, respectiva 
propunerea legislativă a fost amânată cu unanimitate voturi. 

La punctul 5 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul de Lege privind 
achiziţiile publice verzi (PL-x 463/2015). 

Proiectul de Lege are ca obiect de reglementare stabilirea cadrului 
legal de desfăşurare a achiziţiilor publice verzi în România. Scopul 
iniţiativei îl constituie promovarea protecţiei mediului şi a dezvoltării 
durabile; promovarea consumului şi producţiei durabile, precum şi a 
eficienţei utilizării resurselor; încurajarea dezvoltării şi aplicării 
tehnologiilor curate şi prietenoase cu mediul; promovarea progresului 
social care favorizează dezvoltarea economică; asigurarea utilizării 
eficiente a fondurilor, prin promovarea produselor, serviciilor şi 
lucrărilor cu impact minim asupra mediului; îmbunătăţirea calităţii 
prestaţiilor şi optimizarea costurilor pentru achiziţiile publice pe termen 
scurt, mediu şi lung; dezvoltarea pieţei interne a produselor, 
serviciilor, lucrărilor şi tehnologiilor verzi. 

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, respectivul proiect de lege a fost 
adoptat cu unanimitate voturi. 

La punctul 6 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul de Lege pentru 
modificarea Ordonanţei de urgenţă nr.59/2007 privind instituirea 
Programului naţional de îmbunătăţire a calităţii mediului prin realizarea 
de spaţii verzi în localităţi (PL-x 198/2012). 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr. 59/2007 privind instituirea Programului 
naţional de îmbunătăţire a calităţii mediului prin realizarea de spaţii 
verzi în localităţi, aprobată cu modificări prin Legea nr. 343/2007, cu 
modificările ulterioare, în sensul înlocuirii, astfel cum rezultă din 
cuprinsul Expunerii de motive, a Programului naţional de îmbunătăţire 
a calităţii mediului prin realizarea de spaţii verzi în localităţi cu 
Programul naţional de îmbunătăţire a calităţii mediului prin realizarea 
de spaţii verzi în localităţi din mediul urban, ca măsură a  reducerii 
poluării aerului şi, prin urmare, a evitării declanşării procedurii de 



infrigement împotriva statului român, de către Comisia Europeană, cu 
privire la depăşirea valorilor limită pentru mai multe substanţe 
poluante, prin amenajarea de spaţii verzi în aceste localităţi, unde 
poluarea atinge cote maxime. 

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, respectivul proiect de lege a fost 
amânat cu unanimitate de voturi. 

La punctul 7 al ordinii de zi a fost prezentată propunere legislativă de 
modificare şi completare a Legii 220/2008 pentru stabilirea sistemului 
de promovare a producerii energiei electrice din surse regenerabile de 
energie, republicată (PL-x 425/2015).  

Propunerea legislativă are, în fapt, ca obiect de reglementare 
modificarea Legii nr.220/2008 pentru stabilirea sistemului de 
promovare a producerii energiei electrice din surse regenerabile de 
energie, republicată. 

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. Supusă dezbaterilor, respectiva 
propunerea legislativă a fost respinsă cu unanimitate voturi. 

Lucrările Comisiei din data de 25 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, 
CARMEN ILEANA MOLDOVAN              VASILE DANIEL SUCIU 
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