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Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic şi-a desfăşurat lucrările în 
ziua de 3 decembrie. 
La lucrările Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic din ziua de 3 
decembrie a.c. din numărul total de 20 membri ai Comisie au fost 
prezenţi 19 deputaţi. 
Lucrările comisiei din data de 3 decembrie a.c a fost condusă de 
domnul deputat Ninel Peia, vicepreşedinte al Comisiei pentru mediu şi 
echilibru ecologic. 
La şedinţa din data de 3 decembrie a.c. au participat în calitate de 
invitaţi: Vartonolei Mihaela, Consilier juridic, Ministerul  Agriculturii 
şi Dezvoltării Rurale; Tatomir Elena, Director General, Ministerul 
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale; Morărescu Viorel, Director General, 
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale; Elena Dinu, Consilier, 
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. 

La lucrările Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic din ziua de 3 
decembrie a.c. au fost prezenţi 19 deputaţi din numărul total de 20 
membri ai comisiei, după cum urmează: Moldovan Carmen Ileana 
(PSD), Cioată Cezar (neafiliat), Peia Ninel (PSD), Varga Lucia-Ana 
(PNL), Suciu Vasile-Daniel (PSD), Thuma Hubert Petru Ştefan (PNL), 
Alexe Costel (PNL), Burlacu Ştefan (ND), Cosma Vlad-Alexandru 
(PSD), Manea Victor-Gheorghe (PNL), Marcoci Vlad (PSD), Marica 
Petru-Sorin (PSD), Mihai Aurelian (PNL), Molnár Zsolt (UDMR), Moţ 
Constantin–Stelian–Emil (PSD), Muntean Mircia (PSD), Negruţ Clement 
(neafiliat), Pană Adriana-Doina (PSD), Ţigăeru Roşca Laurenţiu (PSD), 
fiind absent domnul deputat Mihăilă Ioan (PSD). 

Pe ordinea de zi a şedinţei au figurat următoarele puncte: 

 

AVIZE 

 

1.Pl-x 822/2015 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.45/2015 privind instituirea unei scheme de 
ajutor de stat pentru compensarea pagubelor cauzate de fenomenul 
meteorologic de secetă severă în perioada aprilie-septembrie 2015. 



2.PL-x 807/2015 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.47/2015 cu privire la rectificarea bugetului de 
stat pe anul 2015 şi unele măsuri bugetare. 
3.Pl-x 842/2015 Proiect de Lege privind combaterea risipei 
alimentare. 
4.Pl-x 851/2015 Propunere legislativă privind diminuarea risipei 
alimentare. 
 
La punctul 1 al ordinii de zi a fost prezentat Proiectul de Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.45/2015 privind 
instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru compensarea 
pagubelor cauzate de fenomenul meteorologic de secetă severă în 
perioada aprilie-septembrie 2015 (Pl-x 822/2015). 

Proiectul de ordonanţă de urgenţă are ca obiect instituirea unei 
scheme de ajutor de stat pentru pagubele cauzate de fenomenul 
meteorologic de seceta severă în perioada aprilie-septembrie 2015, în 
scopul acordării de compensaţii producătorilor agricoli afectaţi grav de 
efectele acestei secete în perioada menţionată, având în vedere 
perioada scurtă de timp rămasă pentru desfaşurarea campaniei 
agricole de toamnă, cu încadrarea în perioada optima de insamanţare 
şi necesitatea achiziţionării de produse pentru asigurarea respectarii 
tehnologiilor de cultura şi realizarea de producţii agricole eficiente. 

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. Supus dezbaterilor, respectivul proiect de lege a fost 
avizat favorabil cu  unanimitate de voturi. 

 
La punctul 2 al ordinii de zi a fost prezentat Proiect de Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.47/2015 cu privire la 
rectificarea bugetului de stat pe anul 2015 şi unele măsuri bugetare 
(Pl-x 807/2015). 

Proiectul de lege are ca obiect rectificarea bugetului de stat pe anul 
2015, aprobat prin Legea bugetului de stat pe anul 2015, nr.186/2014, 
care se diminueaza, la venituri, cu suma de 740,7 milioane lei şi se 
majorează, la cheltuieli, cu suma de 2.985,4 milioane lei, urmand ca 
deficitul sa se majoreze cu suma de 3.726,0 milioane lei. 

S-a arătat că proiectul de lege se încadrează în categoria legilor 
ordinare, Camera Deputaţilor şi Senatul sunt Camere Decizionale, 
Consiliul Legislativ avizează favorabil proiectul de lege, Senatul a 



respins proiectul de lege. Supus dezbaterilor, respectivul proiect de 
lege a fost avizat favorabil cu  unanimitate de voturi. 
 
La punctul 3 al ordinii de zi a fost prezentat Proiect de Lege privind 
combaterea risipei alimentare (Pl-x 842/2015). 
Proiectul de lege instituie unele măsuri aplicabile agenţilor economici 
care desfăşoară activităţi de comerţ cu produse alimentare, 
interzicându-le aruncarea acestora la expirarea termenului de 
folosinţă. Totodată, agenţii economici care operează spaţii comerciale 
cu suprafaţă de peste 400 mp cu destinaţia vânzare de produse 
alimentare sunt obligaţi să încheie contracte cu organizaţii umanitare 
sau asociaţii de protecţie a animalelor în vederea donării produselor 
alimentare aflate aproape de data expirării, introducându-se şi amenda 
corespunzătoare pentru nerespectarea acestei prevederi. 
S-a arătat că proiectul de lege se încadrează în categoria legilor 
ordinare, Camera Deputaţilor este Cameră Decizională, Consiliul 
Legislativ avizează negativ proiectul de lege, Senatul a adoptat 
proiectul de lege. Supus dezbaterilor, respectivul proiect de lege a fost 
amânat cu  unanimitate de voturi. 
 
La punctul 4 al ordinii de zi a fost prezentat Propunerea legislativă 
privind diminuarea risipei alimentare (Pl-x 851/2015). 
Propunerea legislativă instituie unele măsuri aplicabile agenţilor 
economici care desfăşoară activităţi de comerţ cu produse alimentare, 
interzicându-le aruncarea acestora la expirarea termenului de 
folosinţă. Totodată, agenţii economici care operează spaţii comerciale 
cu suprafaţă de peste 400 mp cu destinaţia vânzare de produse 
alimentare sunt obligaţi să încheie contracte cu organizaţii umanitare 
sau asociaţii de protecţie a animalelor în vederea donării produselor 
alimentare aflate aproape de data expirării, introducându-se şi amenda 
corespunzătoare pentru nerespectarea acestei prevederi. 
S-a arătat că propunerea legislativă se încadrează în categoria legilor 
ordinare, Camera Deputaţilor este Cameră Decizională, Consiliul 
Legislativ avizează negativ proiectul de lege, Senatul a respins 
propunerea legislativă. Supus dezbaterilor, respectivul proiect de lege 
a fost amânat cu  unanimitate de voturi. 
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