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PROCES VERBAL  

din 8 şi 10 decembrie 2015 
 

Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic şi-a desfăşurat lucrările în 
zilele de 8 şi 10 decembrie a.c. 
La lucrările Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic din zilele de 8 
şi 10 decembrie a.c. din numărul total de 20 membri ai Comisiei au 
fost prezenţi 19 deputaţi. 
Lucrările comisiei din data de 8 noiembrie a.c au fost conduse de 
doamna deputat Carmen Ileana Moldovan, preşedintele Comisiei 
pentru mediu şi echilibru ecologic. 
La şedinţa din data de 8 decembrie a.c. au participat în calitate de 
invitaţi: Alexandru Oprean, Secretar de Stat, Ministerul  Culturii; 
Frimu Cornel, Consilier, Ministerul Culturii; Buica Nicu, Secretar de 
Stat, Ministerul Fondurilor Europene; Arat Oana, Director, Ministerul 
Fondurilor Europene; Stanciu Erika, Secretar de Stat, Ministerul 
Mediului, Apelor şi Pădurilor; lt.-col. Francisc Senzaconi, Şef 
Serviciu, Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă. 

La lucrările Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic din ziua de 8 
decembrie a.c. au fost prezenţi 18 deputaţi din numărul total de 20 
membri ai comisiei, după cum urmează: Moldovan Carmen Ileana 
(PSD), Cioată Cezar (neafiliat), Peia Ninel (PSD), Varga Lucia-Ana 
(PNL), Suciu Vasile-Daniel (PSD), Thuma Hubert Petru Ştefan (PNL), , 
Burlacu Ştefan (ND), Cosma Vlad-Alexandru (PSD), Manea Victor-
Gheorghe (PNL), Marcoci Vlad (PSD), Marica Petru-Sorin (PSD), Mihai 
Aurelian (PNL), , Molnár Zsolt (UDMR), Moţ Constantin – Stelian –Emil 
(PSD), Muntean Mircia (PSD), Negruţ Clement (neafiliat), Pană 
Adriana-Doina (PSD), Ţigăeru Roşca Laurenţiu (PSD), fiind absenţi 
domnul deputat Mihăilă Ioan (PSD), Alexe Costel (PNL) - delegaţie 
oficială. 

Pe ordinea de zi a şedinţei au figurat următoarele puncte: 

 

SESIZĂRI ÎN FOND 

 

1.PL-x nr. 831/2015 Proiect de Lege pentru completarea art.36 din 
Legea nr.46/2008 - Codul silvic. 



2.Pl-x nr. 835/2015 Propunere legislativă privind interzicerea 
exportului de lemn. 
3.Pl-x nr. 825/2015 Proiect de Lege pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative, în vederea transpunerii unor acte 
juridice ale Uniunii Europene în domeniul protecţiei mediului. 
4.PL-x nr. 761/2015 Proiect de Lege privind controlul asupra 
pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe 
periculoase. 
5.PL-x nr. 646/2015 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.34/2015 privind reglementarea unor 
măsuri pentru stimularea absorbţiei fondurilor externe nerambursabile. 
 
La punctul 1 al ordinii de zi a fost prezentat Proiect de Lege pentru 
completarea art.36 din Legea nr.46/2008-Codul silvic (Pl-x 
831/2015).  

Proiectul de lege are ca obiect completarea Legii nr.46/2008 - Codul 
silvic, cu modificarile şi completarile ulterioare, în vederea scoaterii din 
fondul forestier national a suprafeţelor de teren pe amplasamentul 
carora se afla monumente istorice care fac parte din Lista 
Patrimoniului Mond0ial UNESCO şi care figurează ca situri arheologice 
in Repertoriul Arheologic Naţional. 

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 
amânat cu  unanimitate de voturi. 
La punctul 2 al ordinii de zi a fost prezentată Propunerea legislativă 
privind interzicerea exportului de lemn (PL-x 835/2015). 

Propunerea legislativă are ca obiect interzicerea exportului de 
materiale lemnoase sub forma de buşteni, cherestea şi lemn de foc, 
pentru o perioada de 5 ani, în scopul refacerii suprafeţei forestiere şi 
pentru respectarea dreptului oricarei persoane la un mediu ecologic şi 
sănătos. 

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. Supus dezbaterilor, respectiva 
propunere legislativă a fost amânată cu unanimitate de voturi. 
La punctul 3 al ordinii de zi a fost prezentat Proiectul de Lege pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative, în vederea 
transpunerii unor acte juridice ale Uniunii Europene în domeniul 
protecţiei mediului (PL-x 825/2015). 



Proiectul de lege are ca obiect modificarea, completarea, respectiv 
abrogarea, după caz, a opt acte normative, intervenţiile legislative 
fiind argumentate în Expunerea de motive prin faptul că „La data de 2 
octombrie 2013 Comisia Europeană a transmis României o solicitare de 
informaţii cu privire la transpunerea Directivei 2008/99/CE privind 
protecţia mediului prin intermediul dreptului penal (Dosarul EU Pilot 
5642/13/ JUST). Această solicitare de informaţii reprezintă o scrisoare 
administrativă (administrative letter) premergătoare unei acţiuni în 
constatarea neîndeplinirii obligaţiilor de stat membru (aşa-numita 
acţiune de infringement reglementată de art.258-260 din Tratatul 
privind funcţionarea Uniunii Europene). Obiectivul unor astfel de 
scrisori constă în soluţionarea într-o fază timpurie a situaţiilor de 
transpunere incorectă sau de netranspunere a dreptului european. 

S-a arătat că proiectul de lege se încadrează în categoria legilor 
organice, Camera Deputaţilor este Cameră Decizională, Consiliul 
Legislativ avizează favorabil propunerea legislativă, Senatul a 
adoptat proiectul de lege. Supus dezbaterilor, respectivul proiect de 
lege a fost amânat cu  unanimitate de voturi. 
La punctul 4 al ordinii de zi a fost prezentat Proiectul de Lege privind 
controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate 
substanţe periculoase (PL-x 761/2015). 

Proiectul de lege are ca obiect crearea cadrului juridic privitor la 
controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate 
substanţele periculoase, 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 
2012/18/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 4 iulie 2012 
privind controlul pericolelor de accidente majore care implică substanţe 
periculoase, de modificare şi ulterior de abrogare a Directivei 96/82/CE 
a Consiliului, respectiv 31 mai 2015, contribuind la asigurarea, într-o 
manieră coerentă şi eficientă, a unui înalt nivel de protecţie a sănătăţii 
umane şi a mediului. 

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 
propunerea legislativă. Supus dezbaterilor, respectivul proiect de lege 
a fost adoptat cu  unanimitate de voturi. 
La punctul 5 al ordinii de zi a fost prezentat Proiect de Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.34/2015 privind 
reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbţiei fondurilor 
externe nerambursabile (PL-x 646/2015). 



Proiectul de ordonanţă de urgenţă are ca obiect reglementarea unor 
măsuri pentru stimularea absorbţiei fondurilor europene 
nerambursabile.  

Prin promovarea prezentului act normativ se urmăreşte: 

-crearea cadrului legal pentru preluarea obiectivelor de investiţii 
finalizate sau in execuţie, care au fost iniţial finanţate pin Programul 
naţional de dezvoltare locala, aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 28/2013, prin Programul privind reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea drumurilor de interes judeţean şi de 
interes local, alimentarea cu apă, canalizarea şi epurarea apelor uzate 
la sate, precum şi în unităţile administrativ-teritoriale cu resurse 
turistice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 577/1997, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare şi prin Programele multianuale 
prioritare de mediu şi gospodărire a apelor aprobate şi finanţate 
conform prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 40/2006 aprobată cu 
modificări şi completări prin Legea nr. 61/2007, cu modificările 
ulterioare, precum şi prin Administraţia Fondului pentru Mediu (AFM), 
în vederea decontării din instrumente structurale, in conformitate cu 
prevederile legale comunitare si naţionale; 
-crearea cadrului legal de decontare a acestor cheltuieli, in baza unor 
contracte de finanţare din POS Mediu 2007-2013. Prin decontarea 
acestor sume de către Comisia Europeana se urmăreşte reîntregirea 
bugetului de stat, sau a bugetelor de unde au fost efectuate iniţial 
aceste cheltuieli, realizându-se astfel o creştere a gradului de absorbţie 
a fondurilor nerambursabile, precum şi o diminuare a deficitului 
bugetar determinat de finanţarea iniţiala a acestor proiecte. 

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 fost amânat cu  
unanimitate de voturi. 

Lucrările Comisiei din data de 10 decembrie 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 


