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PROCES VERBAL  

din 21 și 22 decembrie 2015 
 

Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 21 
și 22 decembrie a.c. 
La lucrările Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic din zilele de 21 și 22 
decembrie a.c. din numărul total de 20 membri ai Comisie au fost prezenţi 17 
deputaţi după cum urmează: Carmen Ileana Moldovan (PSD), Cioată Cezar 
(neafiliat), Peia Ninel (PSD), Varga Lucia-Ana (PNL), Suciu Vasile-Daniel (PSD), 
Thuma Hubert Petru Ştefan (PNL), Alexe Costel (PNL), Burlacu Ştefan (ND), 
Cosma Vlad-Alexandru (PSD), Manea Victor-Gheorghe (PNL), Marica Petru-Sorin 
(PSD), Aurelian Mihai (PNL), Mihăilă Ioan (PSD), Muntean Mircia (PSD), Negruţ 
Clement (neafiliat), Pană Adriana-Doina (PSD), Ţigăeru Roşca Laurenţiu (PSD). 

În zilele de 21 și 22 decembrie a.c. au avut loc şedinţele Comisiei pentru mediu 
şi echilibru ecologic.  

La şedinţa din data de 21 decembrie a.c. au participat în calitate de invitaţi: 
domnul Buică Nicuşor Marian, Secretar de stat, Ministerul Fondurilor Europene; 
doamna Arat Oana, Director general, Ministerul Fondurilor Europene şi domnul 
Gyorgy Attila, Secretar de stat, Ministerul Finanţelor Publice.   
Lucrările comisiei din data de 21 și 22 decembrie a.c au fost conduse de doamna 
deputat Carmen Ileana Moldovan, preşedintele Comisiei pentru mediu şi 
echilibru ecologic. 

Pe ordinea de zi a şedinţei din 21 decembrie a figurat următorul punct: 

 
SESIZĂRI ÎN FOND 

 
La punctul 1 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul 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). 
Prezenta ordonanţă de urgenţă are ca obiect reglementarea unor măsuri pentru 
stimularea absorbţiei fondurilor europene nerambursabile. 
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. Proiectul de 
lege a fost adoptat cu unanimitate de voturi. 
 
Pe ordinea de zi a şedinţei din 22 decembrie au figurat următoarele puncte: 
 

AVIZE 
La punctul 1 al ordinii de zi, a fost prezentat  proiectul de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.46/2015 pentru stabilirea unor măsuri 
financiare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative (PLx-
863/2015). 
Proiectul de ordonanţă de urgenţă are ca obiect stabilirea unor măsuri financiar 
fiscale şi modificarea şi completarea unor acte normative, intervenţiile legislative 
fiind argumentate în Nota de fundamentare prin faptul că , fragmentarea finanţării 
pe ani prin eşalonarea creditelor bugetare sau finanţarea insuficientă faţă de 
nevoia sau capacitatea de lucru efectivă în cazul unor investiţii în infrastructura 
tehnico-edilitară poate duce la creşterea efectivă a cheltuielilor de realizare a unor 
obiective de investiţii datorită operaţiilor tehnologice suplimentare necesar a fi 
executate în cazul întreruperii unor procese tehnologice aflate în derulare datorită 
sistării finanţării prin limitarea creditelor bugetare din care se pot realiza efectiv 
transferuri. 
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.  
 
La punctul 2 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege privind combaterea 
risipei alimentare (PLx-842/2015).  
Proiectul de lege instituie unele măsuri aplicabile agenţilor economici care 
desfăşoară activităţi de comerţ cu produse alimentare, interzicându-le aruncarea 
acestora la expirarea termenului de folosinţă. Totodată, agenţii economici care 
operează spaţii comerciale cu suprafaţă de peste 400 mp cu destinaţia vânzare de 
produse alimentare sunt obligaţi să încheie contracte cu organizaţii umanitare sau 
asociaţii de protecţie a animalelor în vederea donării produselor alimentare aflate 
aproape de data expirării, introducându-se şi amenda corespunzătoare pentru 
nerespectarea acestei prevederi. 
S-a arătat că proiectul de lege se încadrează în categoria legilor ordinare, 
Camera Deputaţilor este Cameră Decizională, Consiliul Legislativ avizează 
negativ propunerea legislativă, Senatul a adoptat proiectul de lege. 
 

La punctul 3 al ordinii de zi, a fost prezentată propunerea legislativă privind 
diminuarea risipei alimentare (Plx-851/2015). 



Propunerea legislativă instituie unele măsuri aplicabile agenţilor economici care 
desfăşoară activităţi de comerţ cu produse alimentare, interzicându-le aruncarea 
acestora la expirarea termenului de folosinţă. Totodată, agenţii economici care 
operează spaţii comerciale cu suprafaţă de peste 400 mp cu destinaţia vânzare de 
produse alimentare sunt obligaţi să încheie contracte cu organizaţii umanitare sau 
asociaţii de protecţie a animalelor în vederea donării produselor alimentare aflate 
aproape de data expirării, introducându-se şi amenda corespunzătoare pentru 
nerespectarea acestei prevederi. 
S-a arătat că proiectul de lege se încadrează în categoria legilor ordinare, 
Camera Deputaţilor este Cameră Decizională, Consiliul Legislativ avizează 
negativ propunerea legislativă, Senatul a respins propunerea legislativă.  

 

 

 

 
 

 
 
  PREŞEDINTE,                                                                   SECRETAR, 
CARMEN ILEANA MOLDOVAN                          VASILE DANIEL SUCIU 


