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02.10.2020 

  

PROCES VERBAL  

din 29, 30 septembrie și 1 octombrie 2020 

 

Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic şi-a desfăşurat lucrările 
în zilele de 29, 30 septembrie și 1 octombrie a.c. 

La lucrările Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic din data de 
29 septembrie a.c. au fost prezenţi 15 deputaţi din numărul total de 
16 membri ai comisiei, dintre care 12 deputați au fost prezenți online și 
trei 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 
30 septembrie a.c. au fost prezenţi 15 deputaţi din numărul total de 
16 membri ai comisiei, dintre care 12 deputați au fost prezenți online și 
trei 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 1 
octombrie 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. 

În data de 29 septembrie 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 domnul deputat Cupă 
Ion, președintele Comisiei pentru mediu şi  echilibru ecologic din Camera 
Deputaților. 

  

Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru mediu și echilibru ecologic  
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La ședința online au participat în calitate de invitați domnul Dan 
Dragoș Drăgan, secretar de stat în cadrul Ministerului Economiei, Energiei 
și Mediului de Afaceri; domnul Bulf Cornel Cătălin, secretar de stat în 
cadrul Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri; domnul 
Turdean Nicolae, președinte în cadrul Agenției Naționale pentru Resurse 
Minerale și domnul Iulian Stana, secretar de stat în cadrul Ministerului 
Mediului, Apelor și Pădurilor. 

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 29 septembrie a.c. 
au figurat următoarele proiecte: 

 
SESIZĂRI ÎN FOND 

 
1. PL-x nr. 546/2017 Proiect de Lege privind completarea art. 45 

din Legea minelor nr.85/2003. 
2. Pl-x nr. 372/2020 Propunere legislativă pentru modificarea şi 

completarea Legii vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006. 
3. PL-x nr. 310/2020 Proiect de Lege privind utilizarea, 

conservarea şi protecţia solului. 
4. PL-x nr. 462/2020 Proiect de Lege pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.212/2015 privind modalitatea de gestionare a 
vehiculelor şi a vehiculelor scoase din uz. 

5. PL-x nr. 556/2020 Proiect de Lege pentru sprijinirea producției 
interne de autovehicule şi echipamente electrice şi electronice de uz 
casnic. 

 
AVIZ 

 
6. PL-x nr. 553/2020 Proiect de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.134/2020 pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.115/2011 privind 
stabilirea cadrului instituţional şi autorizarea Guvernului, prin Ministerul 
Finanţelor Publice, de a scoate la licitaţie certifícatele de emisii de gaze cu 
efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene, precum şi 
pentru modificarea unor acte normative în domeniul fondurilor europene. 

 
La punctul 1 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul de lege 

privind completarea art. 45 din Legea minelor nr. 85/2003. 
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  Proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea art.45 
din Legea minelor nr.85/2003, în sensul ca un procent de 80% din fiecare 
redevenţă minieră cuvenită bugetului de stat să fie transferat autorităţii 
locale pe al cărui teritoriu administrativ se desfăşoară exploatarea pentru 
care s-a încasat redevenţă, procent din care 55% să revină bugetului local 
al judeţului şi 25% bugetelor locale ale unităţilor administrativ-teritoriale. 
  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 majoritate  
de voturi amânarea 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.  

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi 
completarea Legii vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr.407/2006, 
în vederea simplificării procedurii de despăgubire a proprietarilor de 
culturi agricole, ca urmare a pagubelor produse de exemplarele de faună 
de interes cinegetic.  
  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, Consiliul Economic și Social avizează favorabil 
propunerea legislativă. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât cu unanimitate  
de voturi amânarea propunerii legislative. 

La punctul 3 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul de lege 
privind utilizarea, conservarea şi protecţia solului. 
  Proiectul de lege are ca obiect de reglementare crearea cadrului 
juridic în vederea stabilirii unor măsuri şi acţiuni unitare pentru protecţia, 
ameliorarea şi utilizarea durabilă a solului, evaluarea capacităţii 
bioproductive, bonitarea economică, protecţia solului şi monitorizarea 
integrată a calităţii solului, în contextul politicilor sectoriale pentru 
asigurarea utilizării durabile a acestei resurse naturale neregenerabile.  
  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 si Social avizează favorabil 
proiectul de lege. 
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În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât cu unanimitate  
de voturi întocmirea unui raport comun de adoptare cu 
amendamente admise si respinse proiectului de lege. 

La punctul 4 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul de lege 
pentru modificarea şi completarea Legii nr.212/2015 privind modalitatea 
de gestionare a vehiculelor şi a vehiculelor scoase din uz. 
  Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi 
completarea Legii nr.212/2015, în sensul transpunerii prevederilor art.l 
din Directiva (UE) 2018/849 a Parlamentului European şi a Consiliului din 
30 mai 2018 de modificare a Directivei 2000/53/CE privind vehiculele 
scoase din uz, a Directivei 2006/66/CE privind bateriile şi acumulatorii şi 
deşeurile de baterii şi acumulatori şi a Directivei 2012/19/UE privind 
deşeurile de echipamente electrice şi electronice, publicată în Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr.150 din 14 iunie 2018.  
  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 raport preliminar de adoptare proiectului de 
lege. 

La punctul 5 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul de lege 
pentru sprijinirea producției interne de autovehicule şi echipamente 
electrice şi electronice de uz casnic. 
  Proiectul de lege are ca obiect de reglementare adoptarea unor 
măsuri în vederea sprijinirii producției interne de autovehicule şi 
echipamente electrice şi electronice de uz casnic, prin majorarea 
bugetelor alocate pentru anul 2020 pentru programele naționale destinate 
înlocuirii autovehiculelor şi echipamentelor electrice şi electronice uzate, 
gestionate de Administraţia Fondului pentru Mediu.   
  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 Consiliului Economic şi Social avizează 
favorabil proiectul de lege. 

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

La punctul 6 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul de lege 
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.134/2020 
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
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115/2011 privind stabilirea cadrului instituţional şi autorizarea Guvernului, 
prin Ministerul Finanţelor Publice, de a scoate la licitaţie certifícatele de 
emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii 
Europene, precum şi pentru modificarea unor acte normative în domeniul 
fondurilor europene. 
  Proiectul de lege are ca obiect de reglementare corelarea 
prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.115/2011 şi ale 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.81/2019 cu prevederile 
Orientărilor privind măsurile de ajutor de stat ce pot fi acordate în 
contextul schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu 
efect de seră după 2012 („Orientările ETS”) şi decizia Comisiei Europene 
nr.C(2020) 3146 final din 8.05.2020. Modificările avute în vedere au drept 
scop asigurarea unui tratament nediscriminatoriu pentru potenţialii 
beneficiari ai subvenţiei directe, reglementate prin schemă de ajutor de 
stat pentru anii 2019 şi 2020.  
  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. 

În data de 30 septembrie 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 domnul deputat Simion 
Lucian-Eduard, vicepreședinte al Comisiei pentru mediu şi echilibru 
ecologic din Camera Deputaților. 

La ședința online au participat în calitate de invitați domnul Dan 
Dragoș Drăgan, secretar de stat în cadrul Ministerului Economiei, Energiei 
și Mediului de Afaceri; domnul Bulf Cornel Cătălin, secretar de stat în 
cadrul Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri  și domnul 
Iulian Stana, secretar de stat în cadrul Ministerului Mediului, Apelor și 
Pădurilor. 

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  30 septembrie a.c. 
au figurat următoarele proiecte: 
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SESIZĂRI ÎN FOND 
 
1. PL-x nr. 546/2017 Proiect de Lege privind completarea art. 

45 din Legea minelor nr.85/2003. 
2. Pl-x nr. 372/2020 Propunere legislativă pentru modificarea 

şi completarea Legii vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic 
nr.407/2006. 

3. PL-x nr. 556/2020 Proiect de Lege pentru sprijinirea 
producției interne de autovehicule şi echipamente electrice şi electronice 
de uz casnic. 

 
La punctul 1 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul de lege 

privind completarea art. 45 din Legea minelor nr. 85/2003. 
  Proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea art.45 
din Legea minelor nr.85/2003, în sensul ca un procent de 80% din fiecare 
redevenţă minieră cuvenită bugetului de stat să fie transferat autorităţii 
locale pe al cărui teritoriu administrativ se desfăşoară exploatarea pentru 
care s-a încasat redevenţă, procent din care 55% să revină bugetului local 
al judeţului şi 25% bugetelor locale ale unităţilor administrativ-teritoriale. 
  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 majoritate  
de voturi întocmirea unui raport comun de adoptare cu 
amendamente admise și respinse 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.  

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi 
completarea Legii vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr.407/2006, 
în vederea simplificării procedurii de despăgubire a proprietarilor de 
culturi agricole, ca urmare a pagubelor produse de exemplarele de faună 
de interes cinegetic.  
  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, Consiliul Economic și Social avizează favorabil 
propunerea legislativă. 
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În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât cu unanimitate  
de voturi întocmirea unui raport preliminar de adoptare propunerii 
legislative. 

La punctul 3 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul de lege 
pentru sprijinirea producției interne de autovehicule şi echipamente 
electrice şi electronice de uz casnic. 
  Proiectul de lege are ca obiect de reglementare adoptarea unor 
măsuri în vederea sprijinirii producției interne de autovehicule şi 
echipamente electrice şi electronice de uz casnic, prin majorarea 
bugetelor alocate pentru anul 2020 pentru programele naționale destinate 
înlocuirii autovehiculelor şi echipamentelor electrice şi electronice uzate, 
gestionate de Administraţia Fondului pentru Mediu.  
  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 favorabil 
proiectul de lege. 

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

Lucrările comisiei din ziua de 1 octombrie 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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