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                                                                                                        22.11.2018 
  
 

PROCES VERBAL  

din 20, 21 și 22 noiembrie 2018 

 

Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic şi-a desfăşurat lucrările în 
zilele de 20, 21 și 22 noiembrie a.c. 

La lucrările Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic din data de 20 
noiembrie a.c. au fost prezenţi 16 deputaţi din numărul total de 17 
membri ai comisiei. 

Domnul deputat Ion Cupă(ALDE) nu a participat la lucrările comisiei 
fiind plecat în delegatie oficială.  

La lucrările Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic din data de 21 
noiembrie a.c. au fost prezenţi 15 deputaţi din numărul total de 17 
membri ai comisiei. 

Domnul deputat Ion Cupă(ALDE) nu a participat la lucrările comisiei 
fiind plecat în delegatie oficială. 
    Domnul deputat Zainea Cornel(USR) a absentat de la lucrările 
comisiei. 

La lucrările Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic din data de 22 
noiembrie a.c. au fost prezenţi 14 deputaţi din numărul total de 17 
membri ai comisiei. 

 Domnul deputat Ion Cupă(ALDE) nu a participat la lucrările comisiei 
fiind plecat în delegatie oficială. 
    Domnul deputat Farago Petru(UDMR) și domn ul deputat Zainea 
Cornel(USR) au absentat de la lucrările comisiei. 

La şedinţa din data de 20 noiembrie a.c. au participat în calitate de 
invitați: domnul Malarie Aurel, consilier în cadrul Ministerului Finanțelor 
Publice; domnul Deleanu Dan, subsecretar de stat în cadrul Ministerului 
Apelor și Pădurilor; doamna Bratu Luiza, consilier în cadrul Ministerului 
Apelor și Pădurilor; domnul Bălăceanu Ovidiu, avocat în cadrul Consiliului 
Investitorilor Străini; domnul Roca Radu, Vicepreședinte în cadrul Agenției 
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Naționale pentru Protecția Mediului; domnul Viorel Toma, președintele 
Agenției Naționale pentru Protecția Mediului; domnul Croitoru Adi, 
președintele Agenției Naționale pentru Arii Naturale Protejate. 

Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Lucian-Eduard 
Simion, vicepreședinte al Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic.  

Pe ordinea de zi a ședinței din data de 20 noiembrie a.c. au figurat 
următoarele proiecte:  

AVIZ 

1. PL-x nr. 695/2018  Proiect de Lege pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.33/1996 privind repunerea în unele drepturi economice 
a locuitorilor Munţilor Apuseni 

SESIZĂRI IN FOND 
2. PL-x nr. 691/2018 Propunere legislativă pentru completarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 34/2015 privind reglementarea unor 
măsuri pentru stimularea absorbţiei fondurilor externe nerambursabile 

3. PL-x nr. 561/2018  Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.75/2018 pentru modificarea şi completarea unor 
acte normative în domeniul protecţiei mediului şi al regimului străinilor 

La punctul 1 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.33/1996 privind repunerea în unele 
drepturi economice a locuitorilor Munţilor Apuseni. 

Proiectul de lege are ca obiect modificarea şi completarea Legii 
nr.33/1996 privind repunerea în unele drepturi economice a locuitorilor 
Munţilor Apuseni, cu modificările şi completările ulterioare, urmărindu-se, 
printre altele, majorarea cotei de material lemnos pentru tinerii căsătoriţi, 
locuitori a Munţilor Apuseni, precum şi eliminarea obligaţiei stabilite în 
sarcina prefecţilor de judeţ de supraveghere a corectei aplicări a Legii 
nr.33/1996. 

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

În urma dezbaterilor membrii comisiei au hotarât cu majoritate de 
voturi întocmirea unui aviz negativ. 
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La punctul 2 al ordinii de zi, a fost prezentată propunerea legislativă 
pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 34/2015 privind 
reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbţiei fondurilor externe 
nerambursabile. 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare completarea art.I 
indice 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.34/2015, prin 
introducerea unui nou alineat, alin.(7), prin care se propune modalitatea de 
restituire de către unităţile Trezoreriei Statului a sumelor virate eronat în 
contul de venituri bugetare reprezentând sume primite de la Uniunea 
Europeană pentru programele operaţionale finanţate în cadrul obiectivului 
convergenţă . 

S-a arătat că propunerea legislativă se încadrează în categoria legilor 
ordinare, Camera Deputaților este Cameră Decizională, Senatul a 
respins proiectul de lege, Consiliul Legislativ avizează favorabil 
proiectul de lege, Consiliul Economic și Social a avizat favorabil proiectul de 
lege, Guvernul  susține adoptarea cu propuneri. 

În urma dezbaterilor membrii comisiei au hotarât cu unanimitate de 
voturi amânarea. 

La punctul 3 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.75/2018 pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul protecţiei 
mediului şi al regimului străinilor. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi 
completarea unor acte normative din domeniul protecţiei mediului, respectiv 
Ordonanţa Guvernului nr.195/2005 privind protecţia mediului, Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, 
conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, Legea 
nr.95/2016 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Arii Naturale 
Protejate şi pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor 
naturale, a florei şi faunei sălbatice. Astfel, se propune ca valabilitatea 
autorizaţiilor de mediu să nu mai fie cuantificată în timp (5 ani, respectiv 10 
ani), ci să ţină cont de constanţa funcţionării activităţilor economice la 
parametrii iniţiali, dar cu aplicarea unei vize anuale de către autoritatea de 
mediu. Sistemul de autorizare propus va conduce la respectarea condiţiilor 
de mediu de către operatorii economici, dat fiind că, cel puţin odată pe an, 
vor fi supuşi verificărilor de conformare, verificărilor de funcţionare şi, nu în 
ultimul rând, verificărilor referitoare la menţinerea calităţii mediului la starea 
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iniţială. De asemenea, prin proiect se modifică art.4 alin.(2) lit.d) din 
Ordonanţa Guvernului nr.25/2014 privind încadrarea în muncă şi detaşarea 
străinilor în România, în sensul stabilirii unui termen de 6 luni ca perioadă în 
care angajatorul să nu fi fost sancţionat. 

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, Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale avizează favorabil proiectul de lege, Comisia 
juridică, de disciplină și imunitați avizează favorabil proiectul de lege. În 
urma dezbaterilor membrii comisiei au hotarât cu majoritate de voturi 
întocmirea unui raport preliminar de adoptare. 

Ordinea de zi din data de 20 noiembrie a.c. a fost suplimentată cu 
următoarea propunere: 

1. COM(2018)710 Propunere de regulament al Consiliului de 
stabilire, pentru 2019, a posibilităţilor de pescuit pentru anumite stocuri de 
peşte şi grupuri de stocuri de peşte din marea neagră 

La punctul 1 al ordinii de zi suplimentare, a fost prezentată 
propunerea de regulament al Consiliului de stabilire, pentru 2019, a 
posibilităţilor de pescuit pentru anumite stocuri de peşte şi grupuri de stocuri 
de peşte din Marea Neagră. 

Propunerea stabileşte limitele de captură aplicabile în Marea Neagră 
pentru activităţile de pescuit ale Uniunii, în scopul realizării obiectivului 
politicii comune şi de garantare a unor niveluri care să fie sustenabile din 
punct de vedere biologic, economic şl social. 

S-a arătat că documentul se încadrează în categoria documentelor 
nelegislative, tipul de examinare: fond. În urma dezbaterilor membrii 
comisiei au hotarât cu unanimitate de voturi întocmirea unui proiect de 
opinie favorabil. 

Lucrările Comisiei din data de 21 și 22 noiembrie a.c. s-au 
desfăşurat în cadrul grupurilor de lucru constituite în vederea studierii 
proiectelor de lege şi a altor documente înregistrate la Comisie. 

 
VICEPREȘEDINTE                               SECRETAR 

        Lucian-Eduard SIMION                                    Petru FARAGO 
 
 

 
 
Consultant parlamentar, Ing. Andrei-Georgian Pîrvan 
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