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PROCES VERBAL 
din 13, 14 și 15 februarie 2018 

 

 Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic şi-a desfăşurat lucrările în 
zilele de 13, 14 și 15 februarie a.c. 

 La lucrările Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic din data de 13 
februarie a.c. au fost prezenţi 16 deputaţi din numărul total de 16 
membri ai comisiei. 

 La lucrările Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic din data de 14 
și 15 februarie a.c. au fost prezenţi 14 deputaţi din numărul total de 16 
membri ai comisiei. 

 Domnul deputat Farago Petru(UDMR) și domnul deputat Zainea Cornel 
(USR) au fost absenți de la lucrările comisie. 

 La şedinţa din data de 13 februarie a.c. au participat în calitate de 
invitaţi: doamna Țeighiu Jurj Simona, secretar de stat în cadrul Ministerului 
Economiei, domnul Popescu Adrian, director în cadrul Ministerului Economiei, 
domnul Constantin Gheorghe, director în cadrul Ministerului Apelor și 
Pădurilor, domnul Mihalache Ilie, director în cadrul Ministerului Apelor și 
Pădurilor și domnul Iulian Offenberg, președinte în cadrul Autorității 
Competente de Reglementare a Operațiunilor Petroliere Offshore la Marea 
Neagră - ACROPO. 

 Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Ion Cupă, 
preşedintele Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor.  

Pe ordinea de zi a ședinței din data de 13 februarie a.c. au figurat 
următoarele proiecte:  

AVIZE 

1. PL-x nr. 12/2018 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 
de urgenţă nr.1/2018 pentru aprobarea unor măsuri de reorganizare în 
cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte 
normative. 



 

FOND 

2. PL-x nr. 432/2017 Propunere legislativă pentru modificarea şi 
completarea Legii vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr.407/2006. 

3. PL-x nr. 508/2017 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.11/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr.165/2016 
privind siguranţa operaţiunilor petroliere offshore. 

4. PL-x nr. 275/2017 Proiect de Lege privind unele măsuri în 
domeniul protecţiei apelor. 

La punctul 1 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul de Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă nr.1/2018 pentru aprobarea unor măsuri 
de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru 
modificarea unor acte normative (PL-x nr. 12/2018). 

 Proiectul de lege are ca obiect de reglementare aprobarea unor 
măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale, precum şi 
modificarea şi completarea unor acte normative, în scopul asigurării 
funcţionalităţii imediate a Guvernului în noua sa structură, astfel cum a fost 
aprobată prin Hotărârea Parlamentului nr.1/2018. 

  Consiliul Legislativ avizează favorabil proiectul de lege, Senatul este 
Cameră decizională. În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât cu 
majoritate (1 abținere) de voturi avizarea favorabilă a proiectului de lege 

La punctul 2 al ordinii de zi a fost prezentată propunerea legislativă 
pentru modificarea şi completarea Legii vânătorii şi a protecţiei fondului 
cinegetic nr.407/2006(PL-x nr.432/2017). 

 Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi 
completarea art.23 din Legea nr.407/2006, în vederea stabilirii de către 
autorităţile publice locale, după consultarea gestionarilor faunei cinegetice şi 
a reprezentanţilor fermierilor, a numărului de câini care însoţesc turmele sau 
care sunt folosiţi pentru paza stânelor. 

  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. În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât cu 
unanimitate de voturi întocmirea unui raport preliminar de respingere.  

 La punctul 3 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.11/2017 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.165/2016 privind siguranţa operaţiunilor petroliere 
offshore (PL-x nr. 508/2017). 



 Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi 
completarea Legii nr.165/2016 privind siguranţa operaţiunilor petroliere 
offshore, în sensul luării unor măsuri referitoare la asigurarea finanţării 
Autorităţii Competente de Reglementare a Operaţiunilor Petroliere Offshore 
la Marea Neagră în anul 2017, la funcţionarea în cadrul acestei autorităţi a 
unui consiliu de administraţie, precum şi la salarizarea personalului. 

 În urma dezbaterilor proiectul de lege a fost amânat cu unanimitate 
de voturi.  

 La punctul 4 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul de Lege privind 
unele măsuri în domeniul protecţiei apelor (PL-x nr. 275/2017). 

 Proiectul de lege are ca obiect de reglementare stabilirea condiţiilor 
de autorizare, din punct de vedere al gospodăririi apelor, pentru folosinţele 
de apă care au în curs de realizare sau urmează să realizeze investiţii pentru 
infrastructura de apă uzată, autorizaţiile urmând a-şi păstra valabilitatea 
atâta timp cât sunt respectate termenele de realizare a lucrărilor înscrise în 
acestea, dar nu mai mult de 5 ani, după expirare, în următoarea autorizaţie, 
urmând a se înscrie valorile din tabelul nr.1 din Anexa 1 la Hotărârea 
Guvernului nr.188/2002.  

  În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât cu unanimitate de 
voturi amânarea proiectului de lege. 

 S-a introdus ca punct suplimentar pe ordinea de zi din data de 13 
februarie a.c. proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.17/2017 pentru modificarea art.8 din Legea nr.165/2016 privind 
siguranţa operaţiunilor petroliere offshore(PL-x nr.380/2017). 

 Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea Legii 
nr.165/2016, în sensul ca Autoritatea Competentă de Reglementare a 
Operaţiunilor Petroliere Offshore la Marea Neagră să fie condusă de un 
preşedinte cu rang de secretar de stat şi de doi vicepreşedinţi cu rang de 
subsecretar de stat, numiţi prin decizie a prim-ministrului pe o perioadă de 5 
ani. Prin proiect se modifică şi normele care reglementează 
incompatibilitatea pentru funcţiile de preşedinte şi vicepreşedinte, precum şi 
modalitatea de încetare din funcţie a preşedintelui, respectiv a 
vicepreşedinţilor. Totodată, se preconizează ca, în caz de indisponibilitate 
temporară a preşedintelui, reprezentarea legală să revină unuia dintre 
vicepreşedinţi, desemnat în acest sens de preşedinte. 

 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. În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât cu unanimitate 



de voturi întocmirea unui raport preliminar de adoptare cu 
amendamente respinse.  

 Lucrările Comisiei din data de 14 și15  februarie a.c. s-au desfăşurat 
în cadrul grupurilor de lucru constituite în vederea studierii proiectelor de 
lege şi a altor documente înregistrate la Comisie. 

 

 

          VICEPREŞEDINTE        SECRETAR 

                 Eduard-Lucian SIMION                            Petru FARAGO 
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