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                                                                                                       10.05.2018 
                                                                          

PROCES VERBAL  
din 8, 9 și 10 mai 2018 

 Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic şi-a desfăşurat lucrările în 
zilele de 8, 9 și 10 mai a.c.  

 La lucrările Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic din data de 8 
mai a.c. au fost prezenţi 15 deputaţi din numărul total de 17 membri ai 
comisiei. 

 Domnul deputat Alexe Costel(PNL)- delegație oficială și doamna 
deputat Pană Doina-Adriana(PSD) nu au participat la lucrările comisiei. 

 La lucrările Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic din data de 9 
mai a.c. au fost prezenţi 14 deputaţi din numărul total de 17 membri ai 
comisie. 

 Domnul deputat Alexe Costel(PNL)- delegație oficială, doamna deputat  
Pană Doina-Adriana(PSD) și domnul deputat Zainea Cornel(USR) nu au 
participat la lucrările comisiei. 

 La lucrările Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic din data de 10 
aprilie a.c. au fost prezenţi 11 deputaţi din numărul total de 17 membri 
ai comisiei. 

 Domnul deputat Alexe Costel(PNL), domnul deputat Simion Lucian-
Eduard(PSD), domnul deputat Bogdan Gheorghe Dănut(PSD), domnul 
deputat Farago Petru(UDMR) , doamna deputat Pană Doina-Adriana(PSD) și 
domnul deputat Zainea Cornel(USR) nu au participat la lucrarile comisiei. 

La şedinţa din data de 8 mai a.c. au participat în calitate de invitați: 
domnul Latu Lazăr, director general în Agenția Zonei Montane, domnul 
Claudiu Sorin Roșu Mareș, secretar de stat în Ministerul Agriculturii și 
Devoltării Rurale, domnul Beiu Florin, consilier în Ministerul Agriculturii și 
Devoltării Rurale, domnul Eugen Uricec, secretar de stat în Ministerul 
Mediului, domnul Deleanu Dan, subsecretar de stat în Ministerul Apelor și 
Pădurilor și domnul Iacob Dănuț, director în Ministerul Apelor și Pădurilor.  
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 Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Ion Cupă, 
preşedintele Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic.  

Pe ordinea de zi a ședinței din data de 8 mai a.c. au figurat 
următoarele proiecte:  

AVIZE 

 1. PL-x nr. 200/2018   Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 
de urgenţã a Guvernului nr.4/2018 privind modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.3/2015 pentru aprobarea schemelor 
de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru 
modificarea art.2 din Legea nr.36/1991 privind societăţile agricole şi alte 
forme de asociere în agricultură. 

 2. PL-x nr. 201/2018  Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei 
de urgenţã a Guvernului nr.17/2018 pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.40/2015 privind gestionarea 
financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020. 

 3. PL-x nr. 203/2018 Proiect de Lege pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.374/2006 privind suspendarea serviciului public cu 
specific silvic pentru proprietarii terenurilor forestiere pentru care au fost 
emise documentele prevăzute la art.III alin.(1) din Legea nr.169/1997 
pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr.18/1991. 

   SESIZĂRI ÎN FOND  

 4. PL-x nr. 104/2018  Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale 
protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice. 

 5. PL-x nr. 80/2018  Proiect de Lege privind Legea muntelui. 

 La punctul 1 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul de Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.4/2018 privind 
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.3/2015 
pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 
2015-2020 şi pentru modificarea art.2 din Legea nr.36/1991 privind 
societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură. 

 Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.3/2015, în vederea 
implementării corespunzătoare a actelor europene în domeniu şi a 
angajamentelor ce revin României, în calitate de stat membru al Uniunii 
Europene, în cadrul politicii agricole comune. 



3 
 

 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. În urma dezbaterilor membrii comisiei au hotărât cu majoritate de 
voturi (1 abținere) avizarea favorabilă a proiectului de lege.  

 La punctul 2 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.17/2018 pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.40/2015 
privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de 
programare 2014-2020 (PL-x nr. 201/2018). 

 Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.40/2015, în scopul 
asigurării cadrului legislativ necesar urgentării implementării programelor 
operaţionale, astfel încât să se diminueze riscul de dezangajare la nivelul 
acestor programe pentru anul curent. De asemenea, este avută în vedere 
reglementarea modalităţii de recuperare a sumelor acordate în baza unor 
cereri de plată şi nejustificate prin cereri de rambursare, prin utilizarea 
aceluiaşi mecanism de recuperare ca în cazul cererilor de prefinanţare, în 
condiţiile art.15 şi 16 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.40/2015. 

 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. În urma dezbaterilor membrii comisiei au hotărât cu majoritate de 
voturi (1 abținere) avizarea favorabilă a proiectului de lege. 

 La punctul 3 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul de Lege pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.374/2006 privind suspendarea serviciului 
public cu specific silvic pentru proprietarii terenurilor forestiere pentru care 
au fost emise documentele prevăzute la art.III alin.(1) din Legea 
nr.169/1997 pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar 
nr.18/1991 (PL-x nr. 203/2018). 

 Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi 
completarea Legii nr.374/2006, în vederea evitării dificultăţilor care au 
apărut ca urmare a implementării dispoziţiilor acesteia în practică. Iniţiativa 
legislativă urmăreşte, în principal, definirea suspendării serviciului public cu 
specific silvic, precum şi al stabilirii explicite care sunt documentele care 
trebuie comunicate de comisiile judeţene pentru stabilirea dreptului de 
proprietate privată asupra terenurilor către structurile teritoriale de 
specialitate ale autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură. 
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 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. În urma dezbaterilor membrii comisiei au hotărât cu unanimitate 
de voturi avizarea favorabilă a proiectului de lege. 

 La punctul 4 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul de Lege pentru 
modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.57/2007 privind regimul 
ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei 
sălbatice (PL-x nr. 104/2018). 

 Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.57/2007, în vederea 
stabilirii unui termen corelat obligaţiei autorităţilor publice centrale 
competente de a emite derogări, în scopul evitării unor pericole la sănătatea 
şi securitatea publică, respectiv a unor eventuale pagube materiale cauzate 
de suprapopularea unor specii (ex. urşii din judeţul Braşov, Covasna, 
Harghita), pentru menţinerea echilibrului natural între specii şi pentru 
conservarea biodiversităţii, precum şi a sancţionării nerespectării acestui 
termen. 

 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. Comisia pentru industrii şi servicii și Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice au avizat favorabil 
proiectul de lege. În urma dezbaterilor membrii comisiei au hotărât cu 
majoritate de voturi (1 abținere și 1 vot împotrivă) adoptarea  proiectului 
de lege. 

 La punctul 5 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul de Lege privind 
Legea muntelui (PL-x nr. 80/2018). 

 Proiectul de lege are ca obiect reglementarea modalităţilor de protecţie 
şi dezvoltare inteligentă, durabilă şi incluzivă a zonei montane prin punerea 
în valoare a resurselor naturale şi umane, creşterea nivelului de trai, 
stabilizarea populaţiei, menţinerea identităţii culturale, creşterea puterii 
economice la nivel local şi naţional, în condiţiile păstrării echilibrului ecologic 
şi protecţiei mediului natural. 

 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. Comisia pentru industrii şi servicii, Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport și Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea 
teritoriului  au avizat favorabil proiectul de lege. În urma dezbaterilor 
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membrii comisiei au hotărât cu majoritate de voturi (1 vot împotrivă) 
adoptarea  proiectului de lege. 

 Lucrările Comisiei din data de 9 și 10 mai  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 
                       Ion CUPĂ                                        Petru FARAGO 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consilier parlamentar, 
Alina Alexandriuc 


