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                                                                                                        5.09.2019 
  
 

PROCES VERBAL  

din 3, 4 și 5 septembrie 2019 

 

Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic şi-a desfăşurat lucrările în 
zilele de 3, 4 și 5 septembrie a.c. 

La lucrările Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic din data de 3 
septembrie a.c. au fost prezenţi 16 deputaţi din numărul total de 17 
membri ai comisiei. 

Domnul deputat Suciu Vasile-Daniel(PSD) a absentat de la lucrările 
comisiei. 

La lucrările Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic din data de 4 
septembrie a.c. au fost prezenţi 15 deputaţi din numărul total de 17 
membri ai comisiei. 

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 5 
septembrie a.c. au fost prezenţi 15 deputaţi din numărul total de 18 
membri ai comisiei. 

Domnul deputat Suciu Vasile-Daniel(PSD), domnul deputat Farago 
Petru(UDMR) și domnul deputat Zainea Cornel(USR) au absentat de la 
lucrările comisiei. 
 Lucrările şedinţei din data de 3 septembrie a.c. au fost conduse de 
domnul deputat Simion Lucian-Eduard, vicepreședinte al Comisiei pentru 
mediu şi echilibru ecologic din Camera Deputaților. 

La şedinţa din data de 3 septembrie a.c. a participat în calitate de 
invitat domnul Pădure Gabriel, consilier superior în cadrul Ministerului 
Finanțelor Publice.  

Pe ordinea de zi a ședinței din data de 3 septembrie a.c. au figurat 
următoarele proiecte: 

 

Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru mediu și echilibru ecologic  
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AVIZE 

1. PL-x nr. 302/2019 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 
de urgenţã a Guvernului nr.31/2019 privind acordarea unor facilităţi fiscale 
şi pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, 
pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.11/2018 pentru 
adoptarea unor măsuri bugetare şi pentru modificarea Legii - cadru 
nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice. 

2. PL-x nr. 308/2019  Proiect de Lege pentru completarea art.7 din 
Legea nr.458/2002 privind calitatea apei potabile. 

 La punctul 1 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul de lege pentru 
aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.31/2019 privind acordarea 
unor facilităţi fiscale şi pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 
privind Codul fiscal, pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.11/2018 pentru adoptarea unor măsuri bugetare şi pentru modificarea 
Legii - cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri 
publice. 
 Proiectul de lege are ca obiect de reglementare acordarea unor 
facilităţi fiscale, precum şi modificarea şi completarea unor acte normative 
din domeniul fiscal şi cel al salarizării personalului din fonduri publice. Prin 
proiect se urmăreşte instituirea unei derogări de la prevederile art.V alin.(3) 
din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.89/2018, potrivit cărora termenul 
de plată a sumelor stabilite prin deciziile de impunere anuală pentru 
definitivarea contribuţiei individuale de asigurări sociale de sănătate datorată 
de persoanele fizice, pentru perioada 2014-2017, este data de 30 iunie 
2019, prin reglementarea unor termene distincte de plată, în funcţie de data 
comunicării deciziei de impunere. De asemenea, se propune anularea 
contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, precum şi a obligaţiilor fiscale 
accesorii acestora, în cazul persoanelor fizice care sunt obligate la plata unei 
contribuţii de asigurări sociale de sănătate calculată la nivelul salariului de 
bază minim brut pe ţară pentru care veniturile realizate de aceştia se 
situează sub acest nivel. Totodată, se propune reducerea cotei de TVA de la 
9% la 5% pentru livrarea alimentelor de înaltă valoare calitativă, respectiv 
produse montane, eco, tradiţionale, autorizate de Ministerul Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale. 
 S-a arătat că proiectul de lege se încadrează în categoria legilor 
ordinare, Camera Deputaților este Cameră decizională, Senatul a 
adoptat proiectul de lege ca urmare a depășirii termenului de adoptare, 
potrivit art.115 alin.(5) din Constituția României republicat ă, Consiliul 
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Legislativ avizează favorabil proiectul de lege, Consiliul Economic şi Social 
avizează favorabil proiectul de lege. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotarât cu majoritate de 
voturi întocmirea unui aviz favorabil proiectului de lege. 

La punctul 2 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul de lege pentru 
completarea art.7 din Legea nr.458/2002 privind calitatea apei potabile. 
 Proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea art.7 din 
Legea nr.458/2002. Intervenţia legislativă vizează, potrivit expunerii de 
motive, obligarea producătorilor ca înainte de comercializarea „apelor de 
masă” şi a „apelor de izvor” să efectueze studii de stabilitate pe o perioadă 
cel puţin egală cu durata de valabilitate a produselor. 
 S-a arătat că proiectul de lege se încadrează în categoria legilor 
ordinare, Camera Deputaților este Cameră decizională, Senatul a 
adoptat proiectul de lege ca urmare a depășirii termenului de adoptare, 
potrivit art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României republicată , 
Consiliul Legislativ avizează negativ proiectul de lege, Consiliul Economic şi 
Social avizează favorabil proiectul de lege. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotarât cu unanimitate de 
voturi întocmirea unui aviz negativ proiectului de lege. 

Lucrările Comisiei din data de 4 și 5 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. 

 
 
 
 
 

PREȘEDINTE,                                SECRETAR, 
                  Ion CUPĂ                                           Petru FARAGO 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Consultant parlamentar,  
Ing. Andrei-Georgian Pîrvan 


	AVIZE
	PL-x nr. 302/2019 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.31/2019 privind acordarea unor facilităţi fiscale şi pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, pentru completarea Ordonanţei de ur...
	PL-x nr. 308/2019  Proiect de Lege pentru completarea art.7 din Legea nr.458/2002 privind calitatea apei potabile.
	În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotarât cu majoritate de voturi întocmirea unui aviz favorabil proiectului de lege.
	La punctul 2 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul de lege pentru completarea art.7 din Legea nr.458/2002 privind calitatea apei potabile.
	În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotarât cu unanimitate de voturi întocmirea unui aviz negativ proiectului de lege.

