
 
 

COMISIA PENTRU MEDIU ŞI ECHILIBRU ECOLOGIC 
                                                                                                                                        
                                                                                                                  30.06.2014 

 
 

PROCES VERBAL 
din 17, 18 şi 19 iunie 2014 

 
 

Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 17, 18 şi 19  
iunie 2014. 
 
Din numărul total de 21 membri ai Comisiei, în ziua de 17 iunie a.c., la lucrări au fost 
prezenţi 19 deputaţi, fiind absenţi: doamna deputat Pană Adriana-Doina (PSD), domnul 
deputat Burlacu Ştefan (PP-DD) şi domnul deputat Suciu Vasile Daniel (PSD) - înlocuit de 
domnul deputat Tiuch Cătălin (PSD). 

 
Din numărul total de 21 membri ai Comisiei, în ziua de 18 iunie a.c., la lucrări au fost 
prezenţi 19 deputaţi, fiind absenţi: doamna deputat Adriana-Doina Pană (PSD) şi domnul 
deputat Burlacu Ştefan (PP-DD). 
 
Din numărul total de 21 membri ai Comisiei, în ziua de 19 iunie a.c., la lucrări au fost 
prezenţi 19 deputaţi, fiind absenţi: doamna deputat Adriana-Doina Pană (PSD) şi domnul 
deputat Molnar Zsolt (UDMR). 
 
Lucrările comisiei din data de 17 iunie a.c. au fost conduse de doamna deputat Carmen Ileana 
Moldovan, preşedintele Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic. 
 
Pe ordinea de zi au figurat următoarele puncte: 

 
SESIZĂRI ÎN FOND 

 
1. Plx.434/2012 Propunere legislativă pentru declararea de rezervaţie arheologică şi bun de 

utilitate publică de interes naţional a unor zone din teritoriul localităţilor Sarmizegetusa, 
Mintia-Veţel şi a Complexului cetăţilor dacice din Munţii Orăştiei-Costeşti-Cetăţuie; 
Cetăţuia Înaltă; Ciocuţa; Costeşti-Blidaru; Faieragu; Vârful lui Hulpe; Feţele Alba; 
Grădiştea Muncelului; Piatra Roşie - judeţul Hunedoara. 



2. PLx.541/2013 Proiect de Lege pentru completarea art.50 din Legea apelor nr.107/1996. 
3. Plx.211/2014 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 211/2011 

privind regimul deşeurilor. 
 

La punctul 1 al ordinii de zi a fost prezentată propunerea legislativă pentru declararea de 
rezervaţie arheologică şi bun de utilitate publică de interes naţional a unor zone din teritoriul 
localităţilor Sarmizegetusa, Mintia-Veţel şi a Complexului cetăţilor dacice din Munţii 
Orăştiei-Costeşti-Cetăţuie; Cetăţuia Înaltă; Ciocuţa; Costeşti-Blidaru; Faieragu; Vârful lui 
Hulpe; Feţele Alba; Grădiştea Muncelului; Piatra Roşie - judeţul Hunedoara (Plx.434/2012), 
ce are ca obiect de reglementare declararea ca rezervaţie arheologică şi bun de utilitate 
publică de interes naţional a unor zone din teritoriul localităţilor Sarmisegetusa, Mintia-Veţel 
şi a Complexului cetăţilor dacice din Munţii Orăştiei – Costeşti - Cetăţuie; Cetăţuia Înaltă; 
Ciocuţa; Costeşti-Blidaru; Faieragu; Vârful lui Hulpe; Feţele Alba; Grădiştea Muncelului; 
Piatra Roşie – judeţul Hunedoara, zone care deţin un bogat patrimoniu cultural, recunoscut şi 
premiat de UNESCO, dar neglijat şi aflat în mare parte într-un proces lent, dar avansat de 
degradare. 
S-a arătat că propunerea legislativă se încadrează în categoria legilor ordinare, Camera 
Deputaţilor este Cameră Decizională, Consiliul Legislativ avizează favorabil propunerea 
legislativă, Senatul a respins propunerea legislativă, Guvernul nu susţine adoptarea 
iniţiativei legislative. 
Supusă dezbaterilor, respectiva propunere legislativă a fost amânată cu unanimitate de 
voturi. 
 
La punctul 2 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul de Lege pentru completarea art.50 din 
Legea apelor nr.107/1996 (PLx.541/2013), ce are ca obiect de reglementare completarea 
art.50 din Legea apelor nr.107/1996 cu modificările şi completările ulterioare, cu un nou 
alineat, alin.(41), în sensul exceptării centrelor sociale şi şcolilor care nu sunt conectate la 
sistemul centralizat de apă şi deţin puţuri proprii de la plata taxelor şi tarifelor aferente 
serviciilor de autorizare sau avizare a lucrărilor. 
S-a arătat că proiectul de lege se încadrează în categoria legilor ordinare, Camera Deputaţilor 
este Cameră Decizională, Consiliul Legislativ avizează favorabil proiectul de lege, Senatul 
a adoptat proiectul de lege, Guvernul susţine adoptarea iniţiativei legislative. 
Supus dezbaterilor, respectivul proiect de lege a fost adoptat cu unanimitate de voturi. 
 
La punctul 3 al ordinii de zi a fost prezentată propunerea legislativă pentru modificarea şi 
completarea Legii 211/2011 privind regimul deşeurilor (PLx.211/2014), ce are ca obiect de 
reglementare modificarea alin.(3) al art.22 din Legea nr.211/2011 privind regimul deşeurilor, 
cu modificările ulterioare, în sensul exceptării deţinătorilor/producătorilor de deşeuri persoane 
juridice care produc doar deşeuri asimilabile deşeurilor menajere şi care dovedesc că au un 
contract cu operatorii economici autorizaţi din punct de vedere al protecţiei mediului pentru 



efectuarea operaţiunilor de colectare şi transport, de la obligaţia desemnării unei persoane din 
rândul angajaţilor proprii care să urmărească şi să asigure îndeplinirea obligaţiilor prevăzute 
de Legea nr.211/2011 sau a delegării acestei obligaţii unei terţe persoane. 
S-a arătat că propunerea legislativă se încadrează în categoria legilor ordinare, Camera 
Deputaţilor este Cameră Decizională, Consiliul Legislativ avizează favorabil propunerea 
legislativă, Senatul a respins propunerea legislativă, Guvernul nu susţine adoptarea 
iniţiativei legislative. 
Supusă dezbaterilor, respectiva propunere legislativă a fost respinsă cu unanimitate de 
voturi. 
 
La propunerea doamnei preşedinte Carmen Moldovan a fost introdus, ca punct suplimentar 
pe ordinea de zi propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.46/2008 cu 
modificările şi completările ulterioare privind Codul Silvic (Plx.128/2014). Iniţiativa 
legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii nr.46/2008 - 
Codul silvic, cu modificările şi completările ulterioare. Intervenţiile legislative vizează, 
potrivit Expunerii de motive, asigurarea dezvoltării „turismului montan în mod echilibrat in 
România, fără a se afecta fondul forestier naţional, avându-se în vedere, totodată, 
continuitatea funcţiilor de protectie a mediului în România. 
S-a arătat că propunerea legislativă se încadrează în categoria legilor ordinare, Camera 
Deputaţilor este Cameră Decizională, Consiliul Legislativ avizează favorabil propunerea 
legislativă, Senatul a respins propunerea legislativă, Guvernul nu susţine adoptarea 
iniţiativei legislative. 
Supusă dezbaterilor, respectiva propunere legislativă a fost respinsă cu unanimitate de 
voturi. 

 
Lucrările Comisiei din zilele de 18 şi 19 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.  

 
 
 
 
       PREŞEDINTE,                                                 SECRETAR, 
 

CARMEN ILEANA MOLDOVAN                      VASILE DANIEL SUCIU 


