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PROCES VERBAL  
din 6 şi 8 octombrie 2015 

 

 Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic şi-a desfăşurat 
lucrările în zilele de 6 şi 8  octombrie a.c.  

 La şedinţele din 6 octombrie a.c au participat ca invitaţi:  
domnul Moţoc Octavian, Senator, doamna Anne Marie Juganaru, 
Secretar de Stat Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor, doamna Roşu 
Nicoleta, Director Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor. 
 La lucrările Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic din ziua 
de 6 octombrie a.c. din numărul total de 20 membri ai Comisiei au 
fost prezenţi 14 deputaţi, fiind absenţi: domnul deputat Cioată Cezar 
(ALDE), domnul deputat Marcoci Vlad (PSD), domnul deputat Molnár 
Zsolt (UDMR), domnul deputat Moţ Constantin-Stelian-Emil (PSD), 
doamna deputat Pană Adriana-Doina (PSD).  

 La lucrările Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic din ziua 
de 8 octombrie a.c. din numărul total de 20 membri ai Comisiei au 
fost prezenţi 15 deputaţi, fiind absenţi: domnul deputat Cioată Cezar 
(ALDE), domnul deputat Marcoci Vlad ( PSD), domnul deputat Molnár 
Zsolt (UDMR), domnul deputat Moţ-Constantin-Stelian-Emil (PSD), 
doamna deputat Pană Adriana-Doina (PSD).  

 Lucrările comisiei din data de 6 octombrie a.c au fost conduse 
de doamna deputat Carmen Ileana Moldovan, preşedintele Comisiei 
pentru mediu şi echilibru ecologic. 

Pe ordinea de zi au figurat următoarele puncte: 

SESIZĂRI ÎN FOND 

1.PL-x 417/2015 Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.34/2013 privind organizarea, administrarea şi 
exploatarea pajiştilor permanente pentru modificarea şi completarea 
Legii fondului funciar nr.18/1991.   

2.PL-x 513/2015 Proiect de Lege pentru modificarea Legii 
nr.82/1993 privind constituirea Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării ". 

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


3. PL-x 515/2015 Propunere legislativă pentru modificarea art.III din 
Legea nr.122/2014 pentru completarea Legii nr.82/1993 privind 
constituirea Rezervaţiei Biosferei "Deltei Dunării". 

4.COM(2015)337 Propunere de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI 
EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI de modificare a Directivei 2003/87/CE în 
vederea rentabilizării reducerii emisiilor de dioxid de carbon şi a sporirii 
investiţiilor în acest domeniu. 

 La punctul 1 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul de Lege 
pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.34/2013 
privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente 
pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr.18/1991 
(Plx417/2015). 

 Proiectul de lege are ca obiect modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.34/2013 privind organizarea, 
administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru 
modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr.18/1991, aprobată 
cu modificări şi completări prin Legea nr.86/2014, cu modificările 
ulterioare, în vederea asigurării, din bugetele locale, a fondurilor 
financiare necesare realizării amenajamentelor pastorale, indiferent de 
formele de proprietate publice şi/sau private ale suprafeţelor de pajişti 
permanente cuprinse în aceste amenajamente.  

 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 2 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul de Lege 
pentru modificarea Legii nr.82/1993 privind constituirea Rezervaţiei 
Biosferei "Delta Dunării (PL-x513/2015). 

 Proiectul de lege are ca obiect modificarea Legii nr.82/1993 
privind constituirea Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării”,cu modificările 
şi completările ulterioare, schimbările legislative urmărind, în principal, 
următoarele aspecte: pe întreg teritoriul rezervaţiei, terenurile ocupate 
ca amenajări agricole sau piscicole şi care constituie domeniu public de 
interes judeţean, aflat în administrarea Consiliului Judeţean Tulcea, să 
poată fi utilizate ca amenajări agricole sau piscicole doar în baza unor 
studii tehnice de specialitate din care să rezulte necesitatea utilizării lor 
ca astfel de amenajări; introducerea unor sancţiuni contravenţionale 
pentru schimbarea utilizării terenurilor în lipsa unor studii tehnice de 



specialitate; instituirea obligaţiei proprietarilor, arendaşilor sau 
concesionarilor terenurilor utilizate ca amenajări agricole sau piscicole 
cărora le-au schimbat folosinţa, de a efectua, în termen de 6 luni de la 
data intrării în vigoare a prezentei legi, studii tehnice de specialitate 
din care să rezulte modalitatea utilizării amenajărilor agricole sau 
piscicole în cauză; abrogarea prevederilor introduse prin Legea nr. 
122/2004 pentru completarea Legii nr.82/1993 , potrivit cărora 
“începând cu data de 15 septembrie 2014 nu se mai acordă subvenţie 
agricolă pentru terenurile aferente fostelor amenajări piscicole aflate 
pe teritoriul Rezervaţiei Biosferei “Delta Dunării”. 

 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, proiectul de lege a fost adoptat cu 
majoritate de voturi (1 abţinere). 

La punctul 3 al ordinii de zi a fost prezentată propunerea 
legislativă pentru modificarea art.III din Legea nr.122/2014 pentru 
completarea Legii nr.82/1993 privind constituirea Rezervaţiei Biosferei 
"Deltei Dunării (PL-x515/2015). 

 Propunerea legislativă are ca obiect modificarea art.III din Legea 
nr.122/2014 pentru completarea Legii nr.82/1993 privind constituirea 
Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării”, în sensul exceptării de la 
interdicţia acordării subvenţiei agricole a terenurilor aferente fostelor 
amenajări piscicole aflate pe teritoriul Rezervaţiei Biosferei „Delta 
Dunării” incluse în planul de renaturare. 
 S-a arătat că propunerea legislativă se încadrează în categoria 
legilor ordinare, Camera Deputaţilor este Cameră Decizională, 
Consiliul Legislativ avizează negativ propunerea legislativă, 
Senatul a respins propunerea legislativă.  

Supusă dezbaterilor, propunerea legislativă a fost respinsă cu 
unanimitate de voturi. 
 La punctul 4 al ordinii de zi a fost prezentată propunerea de 
DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI de 
modificare a Directivei 2003/87/CE în vederea rentabilizării reducerii 
emisiilor de dioxid de carbon şi a sporirii investiţiilor în acest domeniu 
COM(2015)337.  

 Propunerea este un prim act legislativ de punere în aplicare a 
cadrului privind clima şi energia pentru 2030  aprobat de către 
Consiliul European în octombrie 2014, pentru a atinge obiectivul de 
reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră cu cel puţin 40% faţă de 
1990 într-un mod rentabil şi pentru a contribui la limitarea încălzirii 



globale. Propunerea transpune obiectivul de reducere a emisiilor de 
gaze cu efect de seră cu 43 % până în 2030 în cadrul schemei de 
comercializare a certificartelor de emisii (ETS); în al doilea rând, este 
continuată dezvoltarea unor norme privind alocarea gratuită a 
certificatelor către industrie; în al treilea rând, sunt instituite mai 
multe mecanisme de finanţare destinate să sprijine actorii din sectorul 
energetic şi din industrie în tranziţia către o economie cu emisii 
scăzute de dioxid de carbon.  

  Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic a fost sesizată cu 
examinarea pe fond şi verificarea conformării cu principiul 
subsidiarităţii a propunerii de directivă. Supusă dezbaterilor, 
propunerea de directivă a primit un proiect de opinie favorabil cu 
majoritate de voturi. 

 De asemenea, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de 
voturi, că propunerea de directivă este conformă cu principiul 
subsidiarităţii. 

 S-a introdus ca punct suplimentar, pe ordinea de zi a Comisiei 
din data de 6 octombrie a.c. proiectul de Lege pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative din domeniul meteorologiei (Plx 
607/2015).  

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea art.l 
alin.(2) din Legea nr. 139/2000 privind activitatea în meteorologie, 
republicată, precum şi modificarea şi completarea Legii nr.216/2004 
privind înfiinţarea Administraţiei Naţionale de Meteorologie, cu 
modificările ulterioare. 

Prin proiect se preconizează ca Administraţia Naţională de 
Meteorologie să desfăşoare activităţi de interes public naţional cu 
specific pentru apărare şi securitate naţională. 

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, proiectul de lege a fost adoptat cu 
unanimitate de voturi. 

 Lucrările Comisiei din data de 8 octombrie 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 


