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                                                                                                      17.04.2019 
  

PROCES VERBAL  

din 15, 16 și 17 aprilie 2019 

 

Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic şi-a desfăşurat lucrările în 
zilele de 15, 16 și 17 aprilie a.c. 

La lucrările Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic din data de 15 
aprilie a.c. au fost prezenţi 13 deputaţi din numărul total de 17 membri 
ai comisiei. 

Domnul deputat Ilișanu Claudiu -Augustin(PSD) și domnul deputat 
Varga Glad-Aurel(PNL) au absentat de la lucrările comisiei, fiind plecați în 
delegație oficială. 

Domnul deputat Suciu Vasile-Daniel(PSD) și domnul deputat Zainea 
Cornel(USR) au absentat de la lucrările comisiei. 

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

Domnul deputat Ilișanu Claudiu-Augustin(PSD) a fost înlocuit cu 
domnul deputat Păle Dănuț(PSD), doamna deputat Mihălcescu Carmen-
Ileana(PSD) a fost înlocuită cu domnul deputat Niță Nicu(PSD) și d omnul 
deputat Suciu Vasile-Daniel(PSD) a fost înlocuit cu domnul deputat 
Dobrovici-Bacalbașa Nicolae(PSD). 

Domnul deputat Varga Glad-Aurel(PNL) a absentat de la lucrările 
comisiei fiind plecat în delegație oficială. 

La lucrările Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic din data de 17 
aprilie a.c. au fost prezenţi 12 deputaţi din numărul total de 17 membri 
ai comisiei. 

 

Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru mediu și echilibru ecologic  
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Domnul deputat Ilișanu Claudiu-Augustin(PSD) și domnul deputat 
Varga Glad-Aurel(PNL) au absentat de la lucrările comisiei, fiind plecați în 
delegație oficială. 

Domnul deputat Farago Petru(UDMR), domnul deputat Suciu Vasile-
Daniel(PSD) și domnul deputat Zainea Cornel(USR) au absentat de la 
lucrările comisiei. 
 Lucrările şedinţei din data de 16 aprilie a.c. au fost conduse de 
domnul deputat Ion Cupă, președintele Comisiei pentru mediu şi echilibru 
ecologic din Camera Deputaților. 

La şedinţa din data de 16 aprilie a.c. au participat în calitate de 
invitați: domnul Neculaescu Laurențiu, secretar de stat în cadrul Ministerului 
Mediului; doamna Balanica Dragomir Carmelia, vicepreședinte în cadrul 
Agenției Națională pentru Arii Naturale Protejate; domnul Mușetescu Mălin, 
guvernator în cadrul Administraţiei Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării; 
domnul Chiriac Marian, director în cadrul Agenției Naționale pentru Pescuit și 
Acvacultură; domnul Zarzără Adrian, consilier juridic în cadrul Ministerului 
Agriculturii și Dezvoltării R urale; domnul Niculae Adrian, consilier în cadrul 
Ministerului pentru Relația cu Parlamentul;  doamna Elena Filip, șef serviciu 
în cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale;  domnul Minchevici 
Victor, consilier în cadrul Ministerului Mediului și doamna Moisă Niculina, 
consilier în cadrul Ministerului Mediului. 

Pe ordinea de zi a ședinței din data de 16 aprilie a.c. au figurat 
următoarele proiecte: 

SESIZĂRI ÎN FOND 
1. PL-x nr. 95/2019 Proiect de Lege privind evaluarea şi gestionarea 

zgomotului ambiant. 
2. PL-x nr. 97/2019 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea 

Legii nr.82/1993 privind constituirea Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării". 
3. PL-x nr. 372/2018 Proiect de Lege pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.82/1993 privind constituirea Rezervaţiei Biosferei 
"Delta Dunării ". 

4. Pl-x nr. 273/2018 Propunere legislativă pentru modificarea art.10 
alin.(14) din Legea nr.82/1993 privind constituirea Rezervaţiei Biosferei 
"Delta Dunării".  
 La punctul 1 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul de Lege privind 
evaluarea şi gestionarea zgomotului ambiant. 
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     Proiectul de lege are ca obiect de reglementare stabilirea cadrului legal 
referitor la evaluarea şi gestionarea zgomotului ambiant, din perspectiva 
necesităţii de aliniere a legislaţiei naţionale de profil la normele şi exigenţele 
europene incidente în materie, în contextul îndeplinirii obligaţiilor asumate 
de România, derivate din calitatea sa de stat membru al Uniunii Europene. 
Prezenta lege transpune prevederile Directivei 2002/49/CE a Parlamentului 
European şi a Consiliului din 25 iunie 2002 privind evaluarea şi gestiunea 
zgomotului ambiental, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene 
(JOCE), seria L, nr.189 din 18 iulie 2002 şi ale anexei Directivei (UE) 
2015/996 a zgomotului, în conformitate cu Directiva 2002/49/CE a 
Parlamentului European şi a Consiliului, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene (JOUE), seria L, nr.168 din 1 iulie 2015, cu excepţia apendicilor A-I 
care se transpun conform prevederilor art.90. 

   S-a arătat că proiectul de lege se încadrează în categoria legilor 
ordinare, Camera Deputaților este Cameră decizională, Senatul a 
adoptat proiectul de lege, Consiliul Legislativ avizează favorabil proiectul 
de lege. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotarât cu majoritate de 
voturi întocmirea unui raport de adoptare cu amendamente admise 
proiectului de lege. 

La punctul 2 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul de lege pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.82/1993 privind constituirea Rezervaţiei 
Biosferei "Delta Dunării". 
 Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi 
completarea Legii nr.82/1993. Prin proiect se urmăreşte instituirea unor 
reglementări în scopul conservării habitatului Deltei Dunării şi al 
îmbunătăţirii managementului Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării”, a 
modului de gestionare a resurselor regenerabile din rezervaţie, precum şi a 
nivelului de trai al locuitorilor din această zonă. 
 S-a arătat că proiectul de lege se încadrează în categoria legilor 
ordinare, Camera Deputaților este Cameră decizională, Senatul a 
adoptat proiectul de lege, Consiliul Legislativ avizează favorabil proiectul 
de lege, Guvernul  susține adoptarea proiectului de lege. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotarât cu unanimitate de 
voturi întocmirea unui raport preliminar de adoptare cu amendamente 
admise proiectului de lege. 
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La punctul 3 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul de lege pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.82/1993 privind constituirea Rezervaţiei 
Biosferei "Delta Dunării ". 
    Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi 
completarea Legii nr.82/1993, intervenţiile propuse având ca scop, potrivit 
expunerii de motive, eliminarea unor neajunsuri care pun în pericol 
implementarea conceptului de rezervaţie a biosferei pe fondul unui nivel 
alarmant al braconajului în Delta Dunării. Ca urmare, se consideră necesară 
clarificarea unor prevederi privind administrarea terenurilor amenajate în 
Deltă pentru agricultură şi acvacultură, a accesului în Rezervaţia Biosferei 
„Delta Dunării”, precum şi necesitatea armonizării modului de sancţionare a 
abaterilor privind încălcarea prevederilor Legii nr.8/1993, în raport cu 
prevederile altor acte normative în vigoare privind protecţia mediului sau 
conservarea şi gestionarea ariilor protejate. Prin proiect se propune ca 
grupurile de turişti să fie însoţite de ghizi autorizaţi de Administraţia 
Rezervaţiei, completarea patrimoniului Administraţiei Rezervaţiei cu un 
imobil din domeniul public al statului aflat în prezent în administrarea Regiei 
Autonome – Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat, precum şi 
modificarea reglementării infracţiunilor din actul de bază. 

 S-a arătat că proiectul de lege se încadrează în categoria legilor 
ordinare, Camera Deputaților este Cameră decizională, Senatul a 
adoptat proiectul de lege, Consiliul Legislativ avizează favorabil proiectul 
de lege, Guvernul nu susține adoptarea proiectului de lege. 

 În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotarât cu majoritate de 
voturi întocmirea unui raport preliminar de respingere proiectului de 
lege. 

La punctul 4 al ordinii de zi a fost prezentată propunerea legislativă 
pentru modificarea art.10 alin.(14) din Legea nr.82/1993 privind constituirea 
Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării" 
    Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea 
art.10 alin.(14) din Legea nr.82/1993, în sensul instituirii posibilităţii 
întrebuinţării, în activităţile agricole desfăşurate pe teritoriul rezervaţiei, a 
produselor care conţin certificat bio la nivel european pentru utilizare în 
agricultura ecologică. S-a arătat că propunerea legislativă se încadrează în 
categoria legilor ordinare, Camera Deputaților este Cameră decizională, 
Senatul a respins propunerea legislativă, Consiliul Legislativ avizează 
favorabil propunerea legislativă, Guvernul nu susține adoptarea 
propunerea legislativă. 
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 În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotarât cu unanimitate de 
voturi întocmirea unui raport de respingere cu amendamente respinse 
propunerii legislative. 

La propunerea domnului deputat Ion Cupă, președintele Comisiei 
pentru mediu şi echilibru ecologic din Camera Deputaților, ordinea de zi a 
fost suplimentată cu proiectul de Lege pentru modificarea și completarea 
Legii petrolului nr. 238/2004 (PL-x nr. 438/2018). 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea și 
completarea Legii petrolului nr. 238/2004, în vederea clarificării prevederilor 
art. 7 alin.(1), în sensul precizării cu exactitate a titularului dreptului de 
folosință asupra terenurilor necesare efectuării operațiunilor petroliere, 
precum și a prevenirii prejudicierii bugetului de stat, a bugetului asigurărilor 
sociale de stat sau a bugetelor locale de către companiile românești sau 
străine, titulare de acorduri petroliere, care nu își achită datoriile de 
respectivele bugete. 

 S-a arătat că proiectul de lege se încadrează în categoria legilor 
ordinare, Camera Deputaților este Cameră decizională, Senatul a 
adoptat proiectul de lege, Consiliul Legislativ avizează favorabil proiectul 
de lege, Consiliul Economic și Social avizează nefavorabil proiectul de 
lege, Guvernul nu susține adoptarea proiectului de lege. 

Lucrările Comisiei din data de 15 și 17 aprilie a.c. s-au desfăşurat în 
cadrul grupurilor de lucru constituite în vederea studierii proiectelor de lege 
şi a altor documente înregistrate la comisie. 

 
 
 
 

             PREȘEDINTE                                    SECRETAR 
 Ion CUPĂ                               Gheorghe-Dănuț BOGDAN  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Consultant parlamentar,  
Ing. Andrei-Georgian Pîrvan 
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