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                                                                                                        24.10.2019 
  

PROCES VERBAL  

din 22, 23 și 24 octombrie 2019 

 

Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic şi-a desfăşurat lucrările în 
zilele de 22, 23 și 24 octombrie a.c. 

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

La lucrările Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic din data de 23 
octombrie a.c. au fost prezenţi 14 deputaţi din numărul total de 17 
membri ai comisiei. 

Domnul deputat Farago Petru(UDMR), doamna deputat Mihălcescu 
Carmen Ileana(PSD) și domnul deputat Zainea Cornel(USR) au absentat de 
la lucrările comisiei. 

La lucrările Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic din data de 24 
octombrie a.c. au fost prezenţi 14 deputaţi din numărul total de 17 
membri ai comisiei. 

Domnul deputat Farago Petru(UDMR), doamna deputat Mihălcescu 
Carmen Ileana(PSD) și domnul deputat Zainea Cornel(USR) au absentat de 
la lucrările comisiei. 
 Lucrările şedinţei din data de 22 octombrie a.c. au fost conduse de 
domnul deputat Cupă Ion, președintele Comisiei pentru mediu şi echilibru 
ecologic din Camera Deputaților. 
 La şedinţa din data de 22 octombrie a.c. au participat în calitate de 
invitați: domnul Cobuz Eduard, consilier juridic în cadrul Ministerului 
Transporturilor; doamna Noaje Georgiana, șef serviciu în cadrul Ministerului 
Dezvoltării Regionale și Administrației Publice ; doamna Munteniță Oana, șef 
serviciu în cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice; 
domnul Herișanu Gheoghe, consilier în cadrul Agenției Naționale pentru Arii 
Naturale Protejate; domnul Valentin Toma, secretar general în cadrul 
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Agenției Naționale pentru Arii Naturale Protejate; domnul Popescu Adrian, 
director adjunct în cadrul Ministerului Economiei și domnul Ghica Alin, 
vicepreședinte în cadrul Patronatului apelor minerale naturale din 
România(APEMIN). 

Pe ordinea de zi a ședinței din data de 22 octombrie a.c. au figurat 
următoarele proiecte: 

AVIZE 

1. PL-x nr. 425/2019 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.55/2019 pentru modificarea şi completarea art.29 
din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.12/1998 privind transportul pe 
căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate 
Române. 

2. PL-x nr. 424/2019 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.53/2019 privind aprobarea Programului multianual 
de finanţare a investiţiilor pentru modernizarea, reabilitarea, 
retehnologizarea şi extinderea sau înfiinţarea sistemelor de alimentare 
centralizată cu energie termică ale localităţilor şi pentru modificarea şi 
completarea Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr.51/2006. 

3. PL-x nr. 458/2019  Proiectul Legii resurselor hidrominerale. 
4. PL-x nr. 456/2019  Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 

urgenţã a Guvernului nr.65/2019 privind modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2012 pentru stabilirea cadrului 
instituţional de acţiune în scopul utilizării durabile a pesticidelor pe teritoriul 
României. 

 
SESIZARE ÎN FOND 

     5. COM(2019)285 Comunicare a Comisiei Către Parlamentul European, 
Consiliu, Comitetul Economic si Social  European si  Comitetul Regiunilor – 
Uniţi în realizarea uniunii energetice şi a acţiunilor climatice – Stabilirea 
bazelor pentru o tranziţie de succes către o energie curată. 
 
 La punctul 1 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul de lege privind 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.55/2019 pentru 
modificarea şi completarea art.29 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.12/1998 privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea 
Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române. 
 Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi 
completarea art.29 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.12/1998, în 
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vederea stabilirii unor măsuri ce trebuie luate în cazul căderilor de arbori 
aflaţi în zona de siguranţă a infrastructurii feroviare publice. 
 S-a arătat că proiectul de lege se încadrează în categoria legilor 
ordinare, Camera Deputaților este Cameră decizională, Senatul a 
adoptat proiectul de lege ca urmare a depășirii termenului de adoptare, 
potrivit art.115 alin.(5) din Constituția României republicat ă, Consiliul 
Legislativ avizează favorabil proiectul de lege. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotarât cu unanimitate de 
voturi întocmirea unui aviz favorabil proiectului de lege. 

La punctul 2 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul de lege pentru 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.53/2019 privind aprobarea 
Programului multianual de finanţare a investiţiilor pentru modernizarea, 
reabilitarea, retehnologizarea şi extinderea sau înfiinţarea sistemelor de 
alimentare centralizată cu energie termică ale localităţilor şi pentru 
modificarea şi completarea Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice 
nr.51/2006. 
 Proiectul de lege are ca obiect de reglementare aprobarea Programului 
multianual de finanţare a investiţiilor pentru modernizarea, reabilitarea, 
retehnologizarea şi extinderea sau înfiinţarea sistemelor de alimentare 
centralizată cu energie termică ale localităţilor, precum şi modificarea şi 
completarea Legii nr.51/2006. Prin proiect se propune instituirea unui nou 
program de finanţare, denumit Programul Termoficare, cu caracter 
multianual, asigurând astfel realizarea lucrărilor de investiţii. Beneficiarii 
Programului Termoficare sunt unităţile administrativ-teritoriale.  
 S-a arătat că proiectul de lege se încadrează în categoria legilor 
ordinare, Camera Deputaților este Cameră decizională, Senatul a 
adoptat proiectul de lege ca urmare a depășirii termenului de adoptare, 
potrivit art.115 alin.(5) din Constituția României republicat ă, Consiliul 
Legislativ avizează favorabil proiectul de lege, Consiliul Economic și Social 
avizează favorabil proiectul de lege. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotarât cu unanimitate de 
voturi întocmirea unui aviz favorabil proiectului de lege. 

La punctul 3 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul legii resurselor 
hidrominerale. 
 Proiectul de lege are ca obiect de reglementare stabilirea cadrului 
instituţional şi a modului de desfăşurare a activităţii de prospecţiune, 
explorare, încetarea concesiunii, protecţie şi valorificare a resurselor 
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hidrominerale. Prin proiect, se urmăreşte eficientizarea resurselor naturale, 
atragerea investiţiilor şi creşterea veniturilor bugetare, prin realizarea unui 
cadru legal unitar şi flexibil pentru exploatarea resurselor hidrominerale pe 
întreg lanţul de la extracţie până la consumatorul final, în condiţii de 
concurenţă loială.  
 S-a arătat că proiectul de lege se încadrează în categoria legilor 
organice, Camera Deputaților este Cameră decizională, Senatul a 
respins proiectul de lege, Consiliul Legislativ avizează favorabil proiectul 
de lege, Consiliul Economic şi Social avizează nefavorabil proiectul de 
lege. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotarât cu unanimitate de 
voturi amânarea dezbaterii proiectului de lege. 

La punctul 4 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul de lege pentru 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.65/2019 privind 
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2012 
pentru stabilirea cadrului instituţional de acţiune în scopul utilizării durabile a 
pesticidelor pe teritoriul României. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă Guvernului nr.34/2012. Proiectul 
transpune prevederile Directivei (UE) 2019/782 a Comisiei din 15 mai 2019 
de modificare a Directivei 2009/128/CE a Parlamentului European şi a 
Consiliului în ceea ce priveşte stabilirea indicatorilor de risc armonizaţi. 
 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 hotarât cu majoritate de 
voturi întocmirea unui raport preliminar de respingere proiectului de 
lege. 

La punctul 5 al ordinii de zi a fost prezentată o comunicare a Comisiei 
către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social  
European și  Comitetul Regiunilor – Uniţi în realizarea uniunii energetice şi a 
acţiunilor climatice – Stabilirea bazelor pentru o tranziţie de succes către o 
energie curată. 

Comunicarea analizează proiectele de planuri naționale integrate 
privind energia și clima și examinează efectele agregate ale acestora în ceea 
ce priviște realizarea obiectivelor uniunii energetice a Uniunii Europene și a 
obiectivelor pentru anul 2030. 
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Uniunea Europeană este hotărâtă să își îndeplinească angajamentele de 
a reduce emisiile de gaze cu efect de seră și de a le oferi cetățenilor săi 
energie sigură, accesibilă și durabilă. 

Obiectivele privind energia și clima convenite pentru 2030 sunt f oarte 
ambițioase și necesită depunerea unor eforturi concrete la nivelul întregii 
economii. 

Statele membre ar trebui să își intensifice în mod colectiv eforturile 
depuse în vederea îndeplinirii obiectivelor Uniunii privind energia și clima 
pentru 2030, dat fiind faptul că o continuare a politicilor existente la același 
nivel nu ar fi suficientă pentru a atinge aceste obiective. 

Proiectele de planuri naționale integrate privind energia și clima 
reprezintă o oportunitate fără precedent pentru ca statele membre să 
exploreze mai bine sinergiile dintre domeniile de politică și să adopte o 
abordare care să cuprindă întradevăr întreaga administrație publică. 

Comisia Europeană va sprijini statele membre în ceea ce privește 
finalizarea planurilor lor naționale integr ate privind energia și clima până la 
sfârșitul anului 2019, pe baza procesului excelent de cooperare de până în 
prezent.   
 S-a arătat că această comunicare se încadrează în categoria 
documentelor nelegislative, tipul de examinare: fond.  
 În urma dezbaterilor membrii comisiei au hotărât cu unanimitate de 
voturi întocmirea unui proiect de opinie favorabil. 

După finalizarea ședinței, m embrii Comisiei pentru mediu și echilibru 
ecologic din Camera Deputaților împreună cu membrii Comisiei pentru 
agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice din Camera 
Deputaților s-au reunit pentru a dezbate în ședință comună proiectul de Lege 
pentru modificarea şi completarea Legii vânătorii şi a protecţiei fondului 
cinegetic nr.407/2006 (PL-x nr. 413/2019).  
 Lucrările ședinței comune au fost conduse de către domnul deputat 
Stănescu Alexandru, președintele Comisiei pentru agricultură, silvicultură, 
industrie alimentară și servicii specifice.  

La şedinţa comună au participat în calitate de invitați: domnul Ilie 
Mihalache, director general în cadrul Ministerului Apelor și Pădurilor; doamna 
Daniela Grecea, director în cadrul Ministerului Mediului; domnul Șelaru 
Neculai, președinte al Asociației Generale a Vânătorilor și Pescarilor Sportivi 
din România(AGVPS); domnul Drăgănescu Constantin Mugurel, președinte 
executiv al Asociației Generale a Vânătorilor și Pescarilor Sportivi din 
România(AGVPS); domnul Gheorghe Mihailescu, director general în cadrul 
Regiei Naționale a pădurilor ROMSILVA; doamna Ciocozanu Hanny Cecilie, 
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reprezentant al WWF România; domnul Papp Cristian Remus, reprezentant al 
WWF România și doamna Livia Cimpoieru, reprezentant al WWF România. 
 Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi 
completarea Legii nr.407/2006, propunându-se, în principal, următoarele: 
modificarea noţiunii de „vânătoare”, instituirea în sarcina administratorului 
faunei cinegetice a obligaţiei de a stabili modelul-cadru al acordului de 
colaborare între gestionarul fondului cinegetic şi unităţile administrativ-
teritoriale de pe raza fondului cinegetic, instituirea unui tratament egal al 
gestionarilor fondurilor cinegetice în ceea ce priveşte posibilitatea de a 
cesiona sau schimba gestiuni cu administratorului fondului cinegetic naţional, 
modificarea modalităţii de acordare a despăgubirilor acordate pentru 
pagubele şi/sau daunele produse de către exemplarele de faună de interes 
cinegetic, acordarea de despăgubiri şi daune morale pentru persoanele fizice 
victime ale faunei cinegetice, în caz de răniri sau deces, modificarea 
procentelor din tariful de gestionare acordate de gestionar în cazul fondurilor 
cinegetice pentru care s-au încheiat contracte de gestionare a faunei de 
interes cinegetic, exceptarea de la incriminarea ca infracţiune în cazul 
vânătorii de urgenţă prin folosirea luminii faruruilor sau dispozitivelor 
luminoase, în situaţiile în care se recoltează exemplare din specia de mistreţ 
pentru prevenirea pagubelor sau pentru combaterea pestei porcine. 
 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, Consiliul Economic și Social avizează favorabil proiectul de lege, 
Guvernul susține adoptarea proiectului de lege. 

În urma dezbaterilor, membrii celor două comisii au hotărât cu 
majoritate de voturi, amânarea dezbaterii proiectului de Lege. 

Lucrările Comisiei din data de 23 și 24 octombrie 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                                   Petru FARAGO 

   
 
 
 
 
 
 
Consultant parlamentar,  
Ing. Andrei-Georgian Pîrvan 
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