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06.05.2021 

  

PROCES VERBAL  

din 4, 5 și 6 mai 2021 

 

Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic şi-a desfăşurat lucrările 
în zilele de 4, 5 și 6 mai a.c. 

La lucrările Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic din data de 4 
mai a.c. au fost prezenţi 15 deputaţi din numărul total de 17 membri 
ai comisiei, dintre care doi deputați  au fost prezenți online și 13 
deputați au fost prezenți la sediul Camerei Deputaților , conform listei de 
prezență. 

Domnii deputați Terente Eugen (USR PLUS) și Huțu Alexandra (PSD) 
au absentat de la lucrările comisiei. 

La lucrările Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic din data de 5 
mai a.c. au fost prezenţi 15 deputaţi din numărul total de 17 membri 
ai comisiei, dintre care doi deputați  au fost prezenți online și 13 
deputați au fost prezenți la sediul Camerei Deputaților , conform listei de 
prezență. 

Domnii deputați Terente Eugen (USR PLUS) și Huțu Alexandra (PSD) 
au absentat de la lucrările comisiei. 

La lucrările Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic din data de 6 
mai a.c. au fost prezenţi 15 deputaţi din numărul total de 17 membri 
ai comisiei, dintre care trei deputați au fost prezenți online și 12 
deputați au fost prezenți la sediul Camerei Deputaților , conform listei de 
prezență. 

Domnii deputați Terente Eugen (USR PLUS) și Huțu Alexandra (PSD) 
au absentat de la lucrările comisiei. 

În data de 5 mai a.c., a avut loc ședința Comisiei pentru mediu şi 
echilibru ecologic, în format mixt, atât fizic, cât și prin intermediul 
aplicației Webex.  

 

Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru mediu și echilibru ecologic  
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 Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Stângă 
George-Cătălin, președintele Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic 
din Camera Deputaților. 

La ședință au participat în calitate de invitați domnul Ion Munteanu, 
subsecretar de stat în cadrul Administrației Rezervației  Biosferei „Delta 
Dunării”; domnul Vasile Panaite, secretar de stat în cadrul Ministerului 
Mediului, Apelor și Pădurilor  și domnul Dănuț Iacob, director în cadrul 
Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor. 

S-a supus votului programul de lucru și ordinea de zi, acestea fiind 
adoptate cu unanimitatea de voturi a celor prezenți. 
 Pe ordinea de zi a ședinței din data de 5 mai a.c. au figurat 
următoarele proiecte: 

 
SESIZĂRI ÎN FOND 

 

1. PL-x nr. 636/2019 Proiect de Lege pentru modificarea şi 
completarea Legii Protecţiei Mediului nr. 137/1995. 

2. PL-x nr. 261/2020 Proiect de Lege pentru modificarea 
anexei nr. 1 din Legea nr. 46/2008 privind Codul silvic. 

3. Pl-x nr. 416/2020 Propunere legislativă privind 
comercializarea masei lemnoase. 

4. Pl-x nr. 417/2020 Propunere legislativă privind exploatarea 
masei lemnoase. 

5. PL-x nr. 585/2020 Proiect de Lege pentru modificarea art. 
10 alin. (12) din Legea nr. 82/1993 privind constituirea Rezervaţiei 
Biosferei „Delta Dunării”. 

 
La punctul 1 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul de lege 

pentru modificarea şi completarea Legii Protecţiei Mediului nr. 137/1995. 
 Proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea cu trei 
noi puncte a Listei principalilor poluanţi din anexa nr.6 la Legea apelor 
nr.107/1996, intervenţia legislativă vizând, potrivit expunerii de motive, 
asigurarea condiţiilor de sănătate şi a mediului sănătos, în deplin acord cu 
noutăţile din cercetarea ştiinţifică.   
 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. 
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În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât cu majoritate  
de voturi întocmirea unui raport de respingere cu amendamente 
respinse proiectului de lege. 

La punctul 2 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul de lege 
pentru modificarea anexei nr. 1 din Legea nr. 46/2008 privind Codul 
silvic. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea pct. 21 
al anexei nr. 1 din Legea nr. 46/2008. Iniţiativa legislativă vizează, 
potrivit expunerii de motive, rezolvarea uneia dintre marile cauze care 
susţin fenomenul infracţional din domeniu, permiţând sustragerea unui 
volum impresionant de lemn de la monitorizarea şi controlul specific. 
  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 nefavorabil 
proiectul de lege. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât cu unanimitate  
de voturi întocmirea unui raport preliminar de respingere proiectului de 
lege. 

La punctul 3 al ordinii de zi a fost prezentată propunerea legislativă 
privind comercializarea masei lemnoase. 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare crearea 
cadrului legal în vederea „combaterii şi prevenirii comerţului cu lemn 
recoltat ilegal”.   S-a arătat că propunerea legislativă se încadrează 
în categoria legilor ordinare, Camera Deputaților  este Cameră 
decizională, Senatul a respins propunerea legislativă, Consiliul Legislativ 
avizează negativ propunerea legislativă. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât cu unanimitate  
de voturi întocmirea unui raport comun de respingere propunerii 
legislative. 

La punctul 4 al ordinii de zi a fost prezentată propunerea legislativă 
privind exploatarea masei lemnoase. 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare crearea 
cadrului legal în vederea combaterii exploatării necontrolate a masei 
lemnoase. 

S-a arătat că propunerea legislativă se încadrează în categoria 
legilor ordinare, Camera Deputaților este Cameră decizională, Senatul 
a respins propunerea legislativă, Consiliul Legislativ avizează negativ 
propunerea legislativă. 
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În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât cu unanimitate  
de voturi întocmirea unui raport comun de respingere propunerii 
legislative. 

La punctul 5 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul de lege 
pentru modificarea art. 10 alin. (12) din Legea nr. 82/1993 privind 
constituirea Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării”. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea art. 10 
alin. (12) din Legea nr. 82/1993. Potrivit expunerii de motive, se doreşte 
ca terenurile din perimetrul Rezervaţiei, domeniu public de interes 
naţional, pe care sunt amplasate active deţinute de persoane fizice şi/sau 
juridice să poată fi închiriate de Administraţia Rezervaţiei Biosferei „Delta 
Dunării”, prin încredinţare directă, către deţinătorii legali ai acestor active. 

S-a arătat că proiectul de lege se încadrează în categoria legilor 
organice, Camera Deputaților este Cameră decizională, Senatul a 
adoptat proiectul de lege ca urmare a depășirii termenului de adoptare, 
potrivit art. 75 alin. (2) teza a III-a din Constituția României republicată, 
Consiliul Legislativ avizează favorabil proiectul de lege, Consiliul 
Economic și Social avizează nefavorabil proiectul de lege. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât cu unanimitate  
de voturi întocmirea unui raport preliminar de respingere proiectului de 
lege. 

Lucrările comisiei din zilele de 4 și 6 mai  a.c. s-au desfășurat în 
cadrul grupurilor de lucru constituite în vederea studierii proiectelor de 
lege și a altor documente înregistrate la comisie. 

 
 

 
PREȘEDINTE, 

George-Cătălin STÂNGĂ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consultant parlamentar,  
Drd. Ing. Andrei-Georgian Pîrvan 
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