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                                                                                               6.09.2018 
   

PROCES VERBAL 

din 4, 5 și 6 septembrie  2018 

 Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic şi-a desfăşurat lucrările în 
zilele de 4, 5 și 6 septembrie a.c. 

 La lucrările Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic din data de 4 
septembrie a.c. au fost prezenţi 17 deputaţi din numărul total de 17 
membri ai comisiei.  

 La lucrările Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic din data de 5 
septembrie a.c. au fost prezenţi 16 deputaţi din numărul total de 17 
membri ai comisiei. 

 Domnul deputat Zainea Cornel(USR) nu a participat la lucrările 
comisiei.    

 La lucrările Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic din data de 6 
septembrie a.c. au fost prezenţi 15 deputaţi din numărul total de 17 
membri ai comisiei. 

  Domnul deputat Farago Petru(UDMR) și domnul deputat Zainea 
Cornel(USR) nu au participat la lucrările comisiei.   

 La şedinţa din data de 4 septembrie a.c. a participat în calitate de 
invitat domnul Deleanu Dan, subsecretar de stat în cadrul Ministerului Apelor 
și Pădurilor. 

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

Pe ordinea de zi a ședinței din data de 4 septembrie  a.c. au figurat 
următoarele proiecte:  

 
SESIZĂRI ÎN FOND  

  1. Pl-x nr.402/2018  Propunere legislativă pentru modificarea şi 
completarea articolului 3 alineatul (31) din Legea apelor nr.107 din 25 
septembrie 1996. 
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  2. 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. 
 La punctul 1 al ordinii de zi a fost prezentată propunerea legislativă 
pentru modificarea şi completarea unor acte normative, în vederea 
transpunerii unor acte juridice ale Uniunii Europene în domeniul protecţiei 
mediului (Pl-x nr.402/2018). 
 Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea Legii 
nr.107/1996, în sensul că terenurile aflate sub cota de coronament a 
lacurilor de acumulare, a căror execuţie a fost finanţată din fonduri alocate 
de la bugetul de stat, sunt expropriate pentru cauza de utilitate publică 
urmând procedura în conformitate cu prevederile Legii nr.225/2010. 
 S-a arătat că propunerea legislativă se încadrează în categoria legilor 
ordganice, Camera Deputaţilor este Cameră decizională, Consiliul 
Legislativ avizează negativ propunerea legislativă, Senatul a respins 
propunerea legislativă.  
 În urma dezbaterilor membrii comisiei au hotărât cu majoritate de 
voturi( 1 vot împotrivă) întocmirea unui raport preliminar de respingere care 
va fi înaintat Comisiei juridice, de disciplina și imunități.  
 La punctul 2 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 
nr.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 proiectul de lege, Senatul a a adoptat 
proiectul de lege, Consiliului Superior al Magistraturii avizează favorabil 
cu observații. Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 



3 
 

servicii specifice și Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea 
teritoriului  au  avizat favorabil proiectul de lege. 
 În urma dezbaterilor membrii comisiei au hotărât cu unanimitate de 
voturi amânarea proiectului de lege. 

 Lucrările Comisiei din data de 5 și 6 septembrie 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 
                       Ion CUPĂ                                          Petru FARAGO 

 
 
 
 
 
 
Consilier parlamentar, Alina Alexandriuc 


