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PROCES VERBAL 
 

Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 18, 
19 şi 20 octombrie a.c. 

La lucrările Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic din zilele de 18, 19 şi 20 
octombrie a.c. au fost prezenţi 13 deputaţi din numărul total de 16 membri ai 
comisiei, fiind absenţi: domnul deputat Marcoci Vlad(PNL), domnul deputat Mihăilă 
Ioan (UNPR), domnul deputat Molnar Zsolt (UDMR).  

În ziua de 18 octombrie a.c. a avut loc şedinţa comună a Comisiei pentru mediu 
şi echilibru ecologic cu Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară 
şi servicii specifice.  

La şedinţa din data de 18 octombrie a.c. au participat în calitate de invitaţi: 
doamna Erika Stanciu, secretar de stat în cadrul Ministerului Mediului, Apelor şi 
Pădurilor şi domnul Dan Achim, director în cadrul Ministerului Mediului, Apelor şi 
Pădurilor.  

Lucrările şedinţei comune au fost conduse de domnul deputat Nini Săpunaru, 
preşedintele Comisie pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii 
specifice.  

Pe ordinea de zi a şedinței comune din data de 18 octombrie a.c. au figurat 
următoarele proiecte: 

SESIZĂRI ÎN FOND  

1. Pl-x 242/2014 Propunere legislativă pentru completarea art.64 din Ordonanţa 
de urgenţă a Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul şi acvacultura 

2. Pl-x 199/2015 Proiect de Lege pentru modificarea art.62 din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul şi acvacultura 

3. PL-x 370/2016 Proiectul de Lege pentru completarea art.12 din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul şi acvacultura 
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4. Pl-x 176/2015 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
289/2002 privind perdelele forestiere de protecţie 

5. Pl-x 477/2015 Proiect de Lege privind stabilirea unor măsuri temporare 
pentru monitorizarea exporturilor şi a livrărilor intercomunitare de materiale 
lemnoase 

6. Pl-x 360/2015 Propunere legislativă privind protejarea pădurilor din România 

7. Pl-x 396/2016 Proiect de Lege privind instituirea zilei de 25 martie ca Ziua 
naţională a pădurilor 

La punctul 1 al ordinii de zi a fost prezentată propunerea legislativă pentru 
completarea art.64 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.23/2008 privind 
pescuitul şi acvacultura (Plx242/2014). 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare completarea art. 64 din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul şi acvacultura, cu 
modificările şi completările ulterioare, cu o nouă literă, li.b1

S-a arătat că propunerea legislativă se încadrează în categoria legilor organice, 
Camera Deputaţilor este Cameră Decizională, Senatul a respins propunerea 
legislativă, Consiliul Legislativ a avizat favorabil propunerea legislativă, Guvernul 
nu susţine adoptarea propunerii legislative. Supusă dezbaterilor propunerea 
legislativă a fost amânată cu unanimitate de voturi. 

), în sensul introducerii 
unei noi infracţiuni, care să vizeze sancţionarea cu amendă de la 6.000 lei la 
10.000 lei şi interzicerea dreptului de a pescui pe o perioadă cuprinsă între 1 şi 3 
ani a “pescuitului comercial în Marea Neagră prin folosirea de setci fixe pentru 
scrumbie.” 

La punctul 2 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul de Lege pentru modificarea 
art.62 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul şi 
acvacultura (Plx199/2015). 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea lit.a) a art.62 din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.23/2008, aprobată prin Legea 317/2009 
privind pescuitul şi acvacultura. Se propune dispoziţia potrivit căreia se constituie 
contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1800 lei la 4000 lei şi cu reţinerea 
şi suspendarea pe o durată de 90 de zile a permisului,autorizaţiei sau licenţei, 
pescuitul comercial, reţinerea la bord, transbordarea, descărcarea şi 
comercializarea resurselor acvatice vii sub dimensiunea minimă legală, numai dacă 
cantitatea sub dimensiunea minimă reprezintă mai mult de 10% din captură. 
S-a arătat că proiectul de lege se încadrează în categoria legilor ordinare, Camera 
Deputaţilor este Cameră Decizională, Senatul a adoptat proiectul de lege, Consiliul 



Legislativ a avizat favorabil proiectul de lege. Supus dezbaterilor proiectul de 
lege a fost adoptat cu unanimitate de voturi. 

La punctul 3 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul de Lege pentru completarea 
art.12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul şi 
acvacultura (PL-x 370/2016).  

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea art. 12 din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.23/2008, în sensul ca autorităţile care 
administrează terenuri proprietate publică şi privată a statului aferente habitatelor 
piscicole naturale să asigure locuri de campare prin închiriere, pe perioada 
pescuitului comercial, titularilor contractelor de închiriere, asociere, concesionare 
sau arendare pentru resursele acvatice vii, în vederea organizării în mod eficient a 
activităţii de exploatare a acestor. 

S-a arătat că proiectul de lege se încadrează în categoria legilor ordinare, Camera 
Deputaţilor este Cameră Decizională, Senatul a adoptat proiectul de lege, Consiliul 
Legislativ a avizat favorabil proiectul de lege, Guvernul nu suţine adoptarea 
proiectului de lege. Supus dezbaterilor proiectul de lege a fost amânat cu 
unanimitate de voturi. 

La punctul 4 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul de Lege pentru modificarea 
şi completarea Legii nr. 289/2002 privind perdelele forestiere de protecţie 
(Plx176/2015). 

Propunerea legislativă are ca obiect modificarea Legii nr.289/2002 privind 
perdelele forestiere de protecţie, republicată. 

S-a arătat că proiectul de lege se încadrează în categoria legilor ordinare, Camera 
Deputaţilor este Cameră Decizională, Senatul a adoptat proiectul de lege ca 
urmare a depăşirii termenului de adoptare, Consiliul Legislativ a avizat 
favorabil proiectul de lege, Guvernul suţine adoptarea proiectului de lege. Supus 
dezbaterilor proiectul de lege a fost adoptat cu unanimitate de voturi. 

La punctul 5 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul de Lege privind stabilirea 
unor măsuri temporare pentru monitorizarea exporturilor şi a livrărilor 
intercomunitare de materiale lemnoase (Plx477/2015). 

Proiectul de lege are ca obiect stabilirea unor măsuri pentru monitorizarea 
exporturilor şi a livrărilor intra-comunitare de materiale lemnoase. Potrivit 
Expunerii de motive, licenţa se va emite pe fiecare operaţiune de export sau de 
livrare intra-comunitară şi va conţine următoarele: elemente de identificare a 
emitentului, solicitantului, provenienţa, încadrarea tarifară, sortiment de material 
lemnos, specie, cantitate exprimată în metri cubi, preţul de vânzare, destinaţia, 



modalitatea de transport în afara ţării şi biroul vamal prin care se face exportul 
sau punctul de trecere al frontierei României în cazul livrărilor intra-comunitare”. 

S-a arătat că proiectul de lege se încadrează în categoria legilor ordinare, Camera 
Deputaţilor este Cameră Decizională, Senatul a adoptat proiectul de lege, Consiliul 
Legislativ a avizat favorabil proiectul de lege. Supus dezbaterilor proiectul de 
lege a fost respins cu unanimitate de voturi. 

La punctul 6 al ordinii de zi a fost prezentată propunerea legislativă privind 
protejarea pădurilor din România (Pl-x 360/2015). 

Propunerea legislativă are ca obiect reglementarea protejării pădurilor din 
România, intervenţiile legislative vizând stoparea defrişărilor motivate de 
exporturile masive de masă lemnoasă în stare brută care au dus la un adevărat 
dezastru ecologic în ţara noastră; 

S-a arătat că propunerea legislativă se încadrează în categoria legilor organice, 
Camera Deputaţilor este Cameră Decizională, Senatul a a respins propunerea 
legislativă,Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de lege, Guvernul NU 
sustine adoptarea propunerii legislative. Supus dezbaterilor proiectul de lege a 
fost respins cu unanimitate de voturi. 

La punctul 7 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul de Lege privind instituirea 
zilei de 25 martie ca Ziua naţională a pădurilor ( Pl-x 396/2016). 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare instituirea Zilei naţionale a 
pădurilor în data de 25 martie. Autoritatea publică centrală care răspunde de 
silvicultură, administratorii pădurilor proprietate publică a statului, ocoalele silvice 
private, împreună cu autorităţile publice locale şi organizaţiile neguvernamentale 
pot să organizeze manifestări şi acţiuni publice dedicate sărbătorii zilei naţionale a 
pădurilor. 

S-a arătat că proiectul de lege se încadrează în categoria legilor ordinare, Camera 
Deputaţilor este Cameră Decizională, Senatul a adoptat proiectul de lege, Consiliul 
Legislativ a avizat favorabil proiectul de lege, Guvernul suţine adoptarea 
proiectului de lege. Supus dezbaterilor proiectul de lege a fost adoptat cu 
unanimitate de voturi. 

În ziua de 19 octombrie a.c. a avut loc şedinţa Comisiei pentru mediu şi echilibru 
ecologic. 

La şedinţa din data de 19 octombrie a.c. au participat în calitate de invitaţi: 
domnul Ion Margineanu, consilier tehnic din partea APIA, domnul Cristian 



Nezvoreanu, din partea ACAROM, domnul Alexandru Vasiliu din partea Ford, 
doamna Mihaela Frăsineanu, director general în cadrul Ministerului Mediului, Apelor 
şi Pădurilor, doamna Naiana Milea, director în cadrul Ministerului Mediului, Apelor 
şi Pădurilor şi domnul István JAKAB, Preşedinte în cadrul AFM. 

Lucrările şedinţei au fost conduse de doamna deputat Carmen Moldovan, 
preşedintele Comisie pentru mediu şi echilibru ecologic. 

Pe ordinea de zi a şedinţei din data de 19 octombrie a.c. au figurat următoarele 
proiecte: 

AVIZE 

1. PL-x 456/2016  Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.57/2016 privind reglementarea unor măsuri în vederea conformării 
statului la unele obligaţii de mediu din sarcina operatorilor economici din industria 
extractive, aflaţi sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu 
Mediul de Afaceri 

2. PL-x 447/2016 Proiect de Lege privind ratificarea Acordului de împrumut 
(finanţare adiţională pentru Proiectul privind controlul integrat al poluării cu 
nutrienţi) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi 
Dezvoltare, semnat la Washington , la 14 aprilie 2016 

3. PL-x 462/2016 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.24/2016 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de neutralizare a 
deşeurilor de origine animală 

4. PL-x 371/2016 Proiect de Lege pentru modificarea art.8 alin.(1) lit.n) din 
Ordonanţa 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 

5. Pl-x 430/2016 Propunere legislativă pentru instituirea taxei de poluare 

SESIZĂRI ÎN FOND  

6. PL-x nr. 270/2016  Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr.9/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr.195/2005 privind protecţia mediului, precum şi pentru modificarea 
art.3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.32/2015 privind înfiinţarea 
Gărzilor forestiere 



La punctul 1 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.57/2016 privind reglementarea unor 
măsuri în vederea conformării statului la unele obligaţii de mediu din sarcina 
operatorilor economici din industria extractive, aflaţi sub autoritatea Ministerului 
Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri (PL-x 456/2016). 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare crearea cadrului legal care să 
permită autorizarea Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de 
Afaceri să întreprindă toate măsurile necesare, în vederea asigurării conformării 
statului român, în situaţia în care operatorii economici sunt în imposibilitate de a 
respecta obligaţiile de mediu, pentru a se pune capăt poluării şi pentru a se evita 
expunerea statului român la prejudicii de natură materială 

S-a arătat că proiectul de lege se încadrează în categoria legilor ordinare, Camera 
Deputaţilor este Cameră Decizională, Senatul a adoptat proiectul de lege, Consiliul 
Legislativ a avizat favorabil proiectul de lege. Supus dezbaterilor proiectul de 
lege a fost avizat favorabil cu unanimitate de voturi. 

La punctul 2 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul de Lege privind ratificarea 
Acordului de împrumut (finanţare adiţională pentru Proiectul privind controlul 
integrat al poluării cu nutrienţi) dintre România şi Banca Internaţională pentru 
Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Washington , la 14 aprilie 2016 (PL-x 
447/2016). 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare ratificarea Acordului de 
împrumut (finanţare adiţională pentru Proiectul privind controlul integrat al poluării 
cu nutrienţi) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi 
Dezvoltare, semnat la Washington, la 14 aprilie 2016. Componentele proiectului 
sunt:investiţii la nivelul comunităţilor locale, consolidare instituţională şi dezvoltare 
a capacităţii, conştientizare publică şi suport informaţional, managementul 
proiectului. Costul total al acestui proiect este estimat la cca 50 milioane EUR, din 
care suma de 48 milioane EUR va fi acoperită prin împrumut, diferenţa 
reprezentând echivalentul a 2 milioane EUR urmând să fie în sarcina unităţilor 
adminstrativ-teritoriale beneficiare, care vor suporta cheltuielile cu studiile de 
fezabilitate şi proiectele tehnice 

S-a arătat că proiectul de lege se încadrează în categoria legilor ordinare, Camera 
Deputaţilor este prima Camera sesizată, Consiliul Legislativ a avizat favorabil 
proiectul de lege. Supus dezbaterilor proiectul de lege a fost avizat favorabil 
cu unanimitate de voturi. 



La punctul 3 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei Guvernului nr.24/2016 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii 
de neutralizare a deşeurilor de origine animală (PL-x 462/2016). 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare stabilirea cadrului legal privind 
organizarea şi desfăşurarea activităţii de neutralizare a deşeurilor de origine 
animală, referitoare la sistemul de colectare, transport şi eliminarea a acestora, 
activitate publică de inters naţional. Proiectul implementează prevederile 
Regulamentului (CE) nr.1069/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 
21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme sanitare privind deşeurile de origine 
animală şi produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman şi de 
abrogare a Regulamentului (CE) nr.1774/2002 (Regulament privind subprodusele 
de origine animală) 

S-a arătat că proiectul de lege se încadrează în categoria legilor ordinare, Camera 
Deputaţilor este Cameră Decizională, Senatul a adoptat proiectul de lege, Consiliul 
Legislativ a avizat favorabil. Supus dezbaterilor proiectul de lege a fost avizat 
favorabil cu unanimitate de voturi. 

La punctul 4 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul de Lege pentru modificarea 
art.8 alin.(1) lit.n) din Ordonanţa 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 (PL-x 371/2016). 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea lit.n) a alin.(1) al 
art.8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.3/2015, în sensul introducerii în 
normă a sintagmei „utilizare legală” în loc de termenul „utilizare”. 
S-a arătat că proiectul de lege se încadrează în categoria legilor ordinare, Camera 
Deputaţilor este Cameră Decizională, Senatul a adoptat proiectul de lege, Consiliul 
Legislativ a avizat negativ proiectul de lege. Supus dezbaterilor proiectul de lege 
a fost amânat cu unanimitate de voturi. 

La punctul 5 al ordinii de zi a fost prezentată propunerea legislativă pentru 
instituirea taxei de poluare (Pl-x 430/2016).  

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare abrogarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule şi 
instituirea taxei de poluare prin includerea în preţul carburanţilor a 0,05 lei pe litrul 
de carburant. Suma colectată se face venit la bugetul Fondului pentru Mediu, de 
unde se vor finanţa programele aflate în derulare 

 



S-a arătat că propunerea legislativă se încadrează în categoria legilor ordinare, 
Camera Deputaţilor este Cameră Decizională, Senatul a respins propunerea 
legislativă, Consiliul Legislativ a avizat favorabil propunerea legislativă. Supus 
dezbaterilor propunerea legislativă a fost avizată negativ cu unanimitate de 
voturi. 

La punctul 6 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul de lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.9/2016 pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2005 privind protecţia mediului, 
precum şi pentru modificarea art.3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.32/2015 privind înfiinţarea Gărzilor forestiere (Plx 270/2016). 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare îmbunătăţirea procesului de 
implementare a Schemei de comercializare a dificările şi completările ulterioare, 
atribuţiile şi responsabilităţile autorităţii pcertificatelor de emisii de gaze cu efect 
de seră, care transpune Directiva 2003/87/CE, cu moublice centrale pentru 
protecţia mediului, prevăzute în Hotărârea Guvernului nr.780/2006, urmărind a fi 
realizate de Agenţia Naţională Pentru Protecţia Mediului. Totodată, atribuţiile şi 
responsabilităţile autorităţii competente, prevăzute în Hotărârea Guvernului 
nr.1.570/2007 sunt preluate şi îndeplinite de către Agenţia Naţională Pentru 
Protecţia Mediului. Modificările propuse au în vedere eficientizarea activităţii, 
precum şi întărirea capacităţii instituţionale a structurilor din administraţia publică 
centrală. 

S-a arătat că proiectul de lege se încadrează în categoria legilor ordinare, Camera 
Deputaţilor este Cameră Decizională, Senatul a adoptat proiectul de lege, Consiliul 
Legislativ a avizat negativ proiectul de lege. Supus dezbaterilor proiectul de lege 
a fost adoptat cu unanimitate de voturi. 

Lucrările Comisiei din data de 20 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.  

 

PREŞEDINTE,                                               SECRETAR, 
        Carmen Ileana Moldovan                                  Vasile-Daniel Suciu 

 


