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14.05.2019 

  

PROCES VERBAL  

din 13 și 14 mai 2019 

 

Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic şi-a desfăşurat lucrările în 
zilele de 13 și 14 mai a.c. 

La lucrările Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic din data de 13 
mai a.c. au fost prezenţi 15 deputaţi din numărul total de 17 membri ai 
comisiei. 

    Domnul deputat Farago Petru(UDMR) a fost înlocuit cu domnul deputat 
Korodi Attila(UDMR). Domnul deputat Suciu Vasile-Daniel(PSD) a absentat 
de la lucrările comisiei. 

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

    Domnul deputat Farago Petru(UDMR), domnul deputat Suciu Vasile-
Daniel(PSD) și domnul deputat Zainea Cornel(USR) au absentat de la 
lucrările comisiei. 

Membrii Comisiei pentru mediu și echilibru ec ologic din Camera 
Deputaților s-au reunit în ședință comună  cu membrii Comisiei juridice, de 
disciplină și imunități și membrii Comisiei pentru agricultură, silvicultură, 
industrie alimentară și servicii specifice. 

Lucrările ședinței comune din data de 13 mai a.c. au fost conduse de 
către domnul deputat Stănescu Alexandru, președintele Comisiei pentru 
agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice din Camera 
Deputaților. 
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 La şedinţa comună a participat în calitate de invitat, domnul Claudiu 
Sorin Roșu Mareș, secretar de stat în cadrul Ministerului Agriculturii și 
Dezvoltării Rurale. 
 Pe ordinea de zi a ședinței comune au figurat următoarele proiecte: 

SESIZĂRI ÎN FOND 

1. PL-x nr. 126/2018 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei 
de urgenţã a Guvernului nr.105/2017 pentru modificarea art.23 alin.(1) lit.c) 
din Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr.407/2006. 

2. PL-x nr. 547/2018 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei 
de urgenţã a Guvernului nr.65/2018 pentru modifica rea anexei la Legea 
nr.289/2002 privind perdelele forestiere de protecţie. 

3. PL-x nr. 322/2018 Proiect de Lege pentru abrogarea art.9 din 
Legea nr.289/2002 privind perdelele forestiere de protecţie. 

 La punctul 1 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.105/2017 pentru 
modificarea art.23 alin.(1) lit.c) din Legea vânătorii şi a protecţiei fondului 
cinegetic nr.407/2006. 
 Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea art.23 din 
Legea nr.407/2006, în sensul că în perioada 6 decembrie – 24 aprilie, este 
permis păşunatul proprietarului sau deţinătorului cu orice titlu al terenului 
agricol, sau celui care are acordul scris al deţinătorului terenului pe care se 
face păşunatul. 

   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 celor trei comisii au hotărât cu 
majoritate de voturi, întocmirea unui raport comun de adoptare în 
forma adoptată de Senat proiectului de Lege. 

    La punctul 2 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.65/2018 pentru 
modificarea anexei la Legea nr.289/2002 privind perdelele forestiere de 
protecţie. 

 Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea anexei la 
Legea nr.289/2002, în sensul înscrierii corecte a judeţelor pe raza cărora 
urmează a se realiza perdelele forestiere de protecţie. 



3 
 

    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 transporturi și infrastructură avizează favorabil 
proiectul de lege, Comisia pentru administrație publică și amenajarea 
teritoriului avizează favorabil proiectul de lege. 

 În urma dezbaterilor, membrii celor trei comisii au hotărât cu 
majoritate de voturi, întocmirea unui raport comun de adoptare 
proiectului de Lege. 

 La punctul 3 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul de Lege pentru 
abrogarea art.9 din Legea nr.289/2002 privind perdelele forestiere de 
protecţie. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare abrogarea art.9 din 
Legea nr.289/2002 privind perdelele forestiere de protecţie. 

 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 administrație publică și amenajarea teritoriului 
avizează favorabil proiectul de lege, Guvernul susține adoptarea 
proiectului de lege. 

 În urma dezbaterilor, membrii celor trei comisii au hotărât cu 
unanimitate de voturi, întocmirea unui raport comun de 
respingereproiectului de Lege. 

 După finalizarea ședinței, membrii Comisiei pentru mediu și echilibru 
ecologic din Camera Deputaților au dezbătut p roiectul de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.17/2019 pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.66/2014 
privind aprobarea Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme 
noi(PL-x nr. 234/2019). 

   Lucrările şedinţei din data de 13 mai a.c. au fost conduse de domnul 
deputat Ion Cupă, președintele Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic 
din Camera Deputaților. 
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     Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.66/2014. Schimbările 
preconizate vizează creşterea calităţii mediului prin reducerea emisiilor de 
gaze cu efect de seră, concomitent cu reînnoirea parcului auto, prin 
dinamizarea achiziţiei de autoturisme noi în cadrul Programului de stimulare 
a cumpărării de autoturisme noi şi înlocuirea acestora cu autoturisme 
nepoluante, respectiv, prin introducerea achiziţiei de autoturisme hibrid, 
electric hibrid şi pur electric. 

 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 amânarea 
dezbaterii proiectului de Lege. 

Lucrările Comisiei din data de 14 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. 

 
 
 
 
 

PREȘEDINTE                                    SECRETAR 
               Ion CUPĂ                                       Gheorghe-Dănuț BOGDAN 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Consultant parlamentar,  
Ing. Andrei-Georgian Pîrvan 
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