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PROCES VERBAL 

din 25, 26 și 27 aprilie 2017 

 

Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 25, 
26 și 27 aprilie a.c. 

La ședința Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic din data de 25 aprilie a.c. 
au fost prezenţi 16 deputaţi din numărul total de 16 membri ai comisiei. 

La lucrările Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic din data de 26 aprilie 
a.c. au fost prezenţi 15 deputaţi din numărul total de 16 membri ai comisiei  
fiind absent domnul deputat Zainea Cornel (USR). 

La lucrările Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic din data de 27 aprilie 
a.c. au fost prezenţi 14 deputaţi din numărul total de 16 membri ai comisiei 
fiind absenți: domnul deputat Farago Petru(UDMR) și domnul deputat  Zainea 
Cornel (USR).  

La şedinţa din data de 25 aprilie a.c. au participat în calitate de invitaţi: domnul 
Istrate Ștețco, secretar de stat în cadrul Ministerului Apelor și Pădurilor, domnul 
Dicu Daniel, director în cadrul Ministerului Apelor și Pădurilor, domnul Georgescu 
Dumitru, consilier superior în cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării 
Regionale, doamna Vicoleanu Carmen, consilier juridic în cadrul Ministerului 
Afacerilor Interne- Inspectoratul General- Poliția de Frontieră și domnul Stanca 
Sergiu, consilier juridic în cadrul Ministerului Afacerilor Interne- Inspectoratul 
General - Poliția de Frontieră. 

Lucrările comisiei din data de 25 aprilie a.c. au fost conduse de domnul deputat 
Remus-Adrian Borza, preşedintele Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic. 

Pe ordinea de zi a şedinței din data de 25 aprilie a.c. au figurat următoarele 
proiecte: 

 



FOND  

1. PL-x nr.103/2016 Proiect de Lege pentru modificarea Legii vânătorii şi a 
protecţiei fondului cinegetic nr.407/2006. 

2. PL-x nr.134/2017 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr.88/2016 pentru suspendarea prevederilor art.23 alin.23 alin.(1) 
lit.c) din Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr.407/2006. 

3. PL-x nr.172/2017 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr.20/2017 pentru completarea art.44 din din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.105/2001 privind frontiera de stat a României, precum şi 
pentru modificarea şi completarea art.26 din Legea vânătorii şi a protecţiei 
fondului cinegetic nr.407/2006. 

4. 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 
modificarea Legii vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr.407/2006 (PL-x 
nr.103/2016). 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea definiţiei pentru 
„vânător” în cuprinsul Legii nr.407/2006, precum şi eliminarea dispoziţiei potrivit 
căreia, pentru a practica vânătoarea, trebuie ca vânătorul să fie obligatoriu 
membru al unei organizaţii vânătoreşti. 

S-a arătat că proiectul de lege se încadrează în categoria legilor ordinare, 
Camera Deputaţilor este Cameră decizională, Consiliul Legislativ avizează 
favorabil proiectul de lege, Guvernul susține  adoptarea proiectului de lege. 
Supus dezbaterilor, proiectul de lege a fost adoptat cu majoritate de voturi (3 
abțineri). 

La punctul 2 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.88/2016 pentru suspendarea prevederilor 
art.23 alin.23 alin.(1) lit.c) din Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic 
nr.407/2006 (PL-x134/2017).  



Proiectul de lege are ca obiect de reglementare suspendarea până la data de 25 
aprilie 2017 a prevederilor art.23 alin.(1) lit.c) din Legea vânătorii și a protecţiei 
fondului cinegetic nr.407/2006, referitoare la interzicerea păşunatului animalelor 
domestice în teren agricol între 6 decembrie - 24 aprilie. 

S-a arătat că proiectul de lege se încadrează în categoria legilor ordinare, 
Camera Deputaţilor este Cameră decizională, Consiliul Legislativ avizează 
favorabil proiectul de ordonanță de urgență.  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 privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.20/2007 pentru completarea art.44 din 
din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.105/2001 privind frontiera de stat a 
României, precum şi pentru modificarea şi completarea art.26 din Legea vânătorii 
şi a protecţiei fondului cinegetic nr.407/2006. (PL-x 172/2017).  
 
Proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea art.44 din 
Ordonanța de urgență a Guvernului nr.105/2001, în sensul adăugării unui alineat 
nou, referitor la vânarea organizată a animalelor sălbatice, pe o adâncime de 
500m, în cazul apariţiei unui focar de pestă porcină africană. Vânarea este 
permisă numai pe timpul zilei, de către gestionarii fondurilor de vânătoare şi 
numai la fâşia de protecţie a frontierei de stat către interior, cu avizul prealabil al 
şefului sectorului poliţiei de frontieră. De asemenea, proiectul de lege are în 
vedere modificarea și completarea art.26 din Legea nr.407/2006, în sensul 
extinderii perioadei de vânătoare, pe tot parcursul anului la specia mistreţ, în 
limita cotelor stabilite, în cazul confirmării unui focar de pestă porcină africană, 
pentru evitarea propagării pe teritoriul ţării a acestor focare. 

S-a arătat că proiectul de lege se încadrează în categoria legilor ordinare, 
Camera Deputaţilor este Cameră decizională, Consiliul Legislativ avizează 
favorabil proiectul de ordonanță de urgență. Supus  dezbaterilor, proiectul de 
lege a fost adoptat cu majoritate de voturi (1 abținere). 

La punctul 4 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 (PL-x 270/2016). 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare îmbunătăţirea procesului de 
implementare a Schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu 



efect de seră, care transpune Directiva 2003/87/CE, cu modificările şi 
completările ulterioare, atribuţiile şi responsabilităţile autorităţii publice 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, Consiliul Legislativ avizează 
favorabil proiectul de ordonanță de urgență.  Supus dezbaterilor, proiectul de 
lege a fost adoptat cu unanimitate de voturi. 

Lucrările Comisiei din data de 26 și 27 aprilie 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, 
       av.dr. Remus-Adrian Borza                                 Farago PETRU  
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