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18.06.2020 

  

PROCES VERBAL  

din 15, 16 și 18 iunie 2020 

 

 

Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic şi-a desfăşurat lucrările 
în zilele de 15, 16 și 18 iunie a.c. 

La lucrările Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic din data de 
15 iunie a.c. au fost prezenţi 15 deputaţi din numărul total de 16 
membri ai comisiei, dintre care opt deputați au fost prezenți online și 
șapte deputați au fost prezenți la sediul Camerei Deputaților,  conform 
listei de prezență. 

Domnul deputat Alexe Costel(PNL) a absentat de la lucrările 
comisiei. 

La lucrările Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic din data de 
16 iunie a.c. au fost prezenţi 15 deputaţi din numărul total de 16 
membri ai comisiei, dintre care zece deputați au fost prezenți online și 
cinci deputați au fost prezenți la sediul Camerei Deputaților,  conform 
listei de prezență. 

Domnul deputat Alexe Costel(PNL) a absentat de la lucrările 
comisiei. 

În data de 16 iunie a.c., a avut loc ședința online a Comisiei pentru 
mediu şi echilibru ecologic prin intermediul aplicației Zoom.  
 Lucrările şedinţei online au fost conduse de doamna deputat Lungu 
Tudorița, vicepreședinte al Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic din 
Camera Deputaților. 

 La ședința online au participat în calitate de invitați: doamna 
Carmen Moraru, secretar de stat în cadrul Ministerului Fondurilor 
Europene; domnul Mircea Fechet, secretar de stat in cadrul Ministerului 
Mediului, Apelor și Pădurilor ; domnul Claudiu Sorin Roșu Mareș, secretar 
de stat în cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale ; domnul 
Leonard Achiriloaei, secretar de stat în cadrul Ministerului Mediului, Apelor 
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și Pădurilor; domnul Gheorghe Ștefan, secretar de stat în cadrul 
Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale și doamna Augusta Cristina 
Braic, director general adjunct în cadrul Ministerului Afacerilor Interne. 

S-a supus votului online programul de lucru și ordinea de zi, 
acestea fiind adoptate cu unanimitatea de voturi a celor prezenți. 
 Pe ordinea de zi a ședinței online din data de 16 iunie a.c. au 
figurat următoarele proiecte: 

 
AVIZ 

 
1. PL-x nr. 326/2020 Proiect de Lege pentru aprobarea 

Ordonanței de urgență a Guvernului nr.60/2020 privind unele măsuri 
financiare în vederea implementării proiectelor de infrastructură fazate din 
perioada de programare 2007-2013, finanțate din fondurile Uniunii 
Europene aferente perioadei de programare 2014-2020. 
 

SESIZĂRI ÎN FOND 
 

2. PL-x nr. 478/2018 Proiect de Lege pentru modificarea și 
completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2005 privind 
protecția mediului. 

3. PL-x nr. 49/2020 Proiect de Lege pentru modificarea și 
completarea Legii nr.62/2018 privind combaterea buruienii ambrozia. 

4. PL-x nr. 313/2020 Proiect de Lege pentru modificarea Legii 
nr.62/2018 privind combaterea buruienii ambrozia. 

5. PL-x nr. 245/2020 Proiect de Lege pentru modificarea și 
completarea Legii apelor nr.107/1996. 
 

La punctul 1 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul de lege 
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.60/2020 privind 
unele măsuri financiare în vederea implementării proiectelor de 
infrastructură fazate din perioada de programare 2007-2013, finanţate 
din fondurile Uniunii Europene aferente perioadei de programare 2014-
2020. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare adoptarea unor 
măsuri financiare în vederea finalizării proiectelor fazate finanţate din 
fondurile Uniunii Europene, din cadrul financiar 2007-2013 şi 
implementate în exercițiul financiar 2014 -2020. Astfel, se urmăreşte 
acordarea unor fonduri pentru: costuri aferente finalizării investiţiei 
pentru contractele încheiate între beneficiarii şi furnizorii de produse, 
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prestatorii de servicii şi executanţii de lucrări, cu care aceştia au încheiat 
contracte, precum şi costuri legate de relansarea procesului de achiziție, 
în vederea atingerii obiectivelor proiectelor, în baza unei justificări 
întemeiate, finanţarea costurilor suplimentare necesare semnării 
contractelor, ca urmare a depăşirii bugetelor alocate iniţial, costuri 
suplimentare necesare finalizării lucrărilor din motive neimputabile 
contractorului şi beneficiarului, în baza unei justificări prealabile 
întemeiate, suplimentarea bugetelor contractelor de asistenţă tehnică şi 
supervizare pentru atingerea obiectivelor proiectelor, din motive 
neimputabile contractorilor respectivi şi beneficiarului, de la caz la caz, în 
baza unei justificări prealabile întemeiate, cheltuieli neeligibile declarate 
de misiunile de audit/verificare, care nu sunt imputabile beneficiarilor. 
Beneficiarii proiectelor finanţate din Programul Operaţional Infrastructură 
Mare cărora urmează a li se aloca aceste sume sunt unităţi administrativ-
teritoriale şi operatori de apă şi apă uzată. Aceste proiecte reprezintă faza 
a II-a a unor proiecte deja analizate şi aprobate în cadrul perioadei de 
programare 2007—2013, inclusiv sub aspectul compatibilităţii cu regulile 
ajutorului de stat.   

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 hotărât cu unanimitate  
de voturi întocmirea unui aviz favorabil proiectului de lege. 

La punctul 2 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul de lege 
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.195/2005 privind protecţia mediului. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare instituirea unor 
măsuri suplimentare pentru prevenirea, reducerea şi controlul 
disconfortului olfactiv, măsuri ce trebuie respectate de operatorii 
economici/titularii de activitate care pot produce disconfort olfactiv, astfel 
încât să nu afecteze sănătatea populaţiei şi mediului în întregul său. 
 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 republicată, Consiliul 
Legislativ avizează favorabil proiectul de lege. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât cu unanimitate  
de voturi întocmirea unui raport comun de adoptare cu amendamente 
admise proiectului de lege. 



4 
 

La punctul 3 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul de lege 
pentru modificarea şi completarea Legii nr.62/2018 privind combaterea 
buruienii ambrozia. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi 
completarea Legii nr.62/2018, în sensul majorării limitei minime a amenzii 
contravenţionale, al instituirii unor noi sancţiuni, precum şi al stabilirii unor 
competenţe diferenţiate pentru agenţii constatatori ai contravenţiilor. 

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 favorabil proiectul de lege. 

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

La punctul 4 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul de lege 
pentru modificarea Legii nr.62/2018 privind combaterea buruienii 
ambrozia. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea Legii 
nr.62/2018. Iniţiativa vizează, potrivit expunerii de motive, creşterea 
gradului de informare şi conştientizare a populaţiei cu privire la pericolul 
pe care îl reprezintă această plantă pentru sănătate, în scopul 
îmbunătăţirii soluţiilor legislative actuale. 

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 Economic și Social avizează 
favorabil proiectul de lege, Consiliul Legislativ avizează favorabil 
proiectul de lege. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât cu unanimitate  
de voturi întocmirea unui raport preliminar de adoptare cu 
amendamente admise proiectului de lege. 

La punctul 5 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul de lege 
pentru modificarea şi completarea Legii apelor nr.107/1996. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi 
completarea Legii nr.107/1996. Potrivit expunerii de motive, iniţiativa 
vizează asigurarea cadrului legal optim pentru implementarea 
Programului national de cadastru şi carte funciară şi în domeniul 
imobilelor aparţinând domeniului public al apelor. 

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

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

La lucrările Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic din data de 
18 iunie a.c. au fost prezenţi 15 deputaţi din numărul total de 16 
membri ai comisiei, dintre care 11 deputați  au fost prezenți online și 
patru deputați  au fost prezenți la sediul Camerei Deputaților,  conform 
listei de prezență. 

Domnul deputat Alexe Costel(PNL) a absentat de la lucrările 
comisiei. 

Lucrările comisiei din zilele de 15 și 18 iunie 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,  
Drd. Ing. Andrei-Georgian Pîrvan 
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