
 
             

                 
 

COMISIA PENTRU MEDIU ŞI ECHILIBRU ECOLOGIC 
                                                                                      
                                                                                            8.03.2018 
                                                                             

PROCES VERBAL 

din 6 - 8 martie 2018 
 

 Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic şi-a desfăşurat lucrările în 
zilele de 6, 7 și 8 martie  a.c. 

 La şedinţa din data de 6 martie a.c. au participat în calitate de 
invitaţi: domnul Laurențiu Neculaescu, secretar de stat în cadrul Ministerului 
Mediului, doamna Diana Petcu, consilier în cadrul Ministerului Mediului, 
domnul Costea Ciprian, administrator Mexora Plast, domnul Simion Octavian, 
reprezentant Mexora Plast, doamna Elena Filip, șef serviciu în cadrul 
Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.  

 Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Ion Cupă, 
preşedintele Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic. 

Pe ordinea de zi a ședinței din data de 6 martie a.c. au figurat 
următoarele proiecte:  

AVIZE 

 1. PL-x nr. 56/2018 Proiect de Lege pentru abrogarea art.29 1 din 
Legea îmbunătăţirilor funciare nr.138/2004. 

 2. PL-x nr.48/2018 Proiect de Lege pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.249/2015 privind modalitatea de gestionare a 
ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje. 

 3. PL-x nr. 333/2017 Propunere legislativă privind modalitatea de 
gestionare a pungilor de plastic. 

 La punctul 1 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul de Lege pentru 
abrogarea art.29 1 din Legea îmbunătăţirilor funciare nr.138/2004. 

 Proiectul de lege are ca obiect de reglementare corelarea 
reglementărilor din cuprinsul Legii îmbunătăţirilor funciare nr.138/2004, 
având în vedere că prin modificări succesive dispoziţiile prevăzute la art.29 
indice 1 au fost preluate în textul art.29 indice 3, urmare a modificării 
intervenite prin Legea nr.133/2017. 



 S-a arătat că proiectul de lege se încadrează în categoria legilor 
organice, Camera Deputaţilor este Cameră decizională, Consiliul 
Legislativ avizează favorabil proiectul de lege, Senatul a adoptat proiectul 
de lege. Guvernul susține adoptarea proiectului de lege. În urma 
dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât cu unanimitate de voturi avizarea 
favorabilă a proiectului de lege.  

 La punctul 2 al ordinii de zi a fost prezentat proiect de Lege pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.249/2015 privind modalitatea de 
gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje (PL-x nr.48/2018). 

  Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi 
completarea Legii nr.249/2015 şi vizează transpunerea Directivei (UE) 
2015/720 a Parlamentului European şi a Consiliului din 29 aprilie 2015 de 
modificare a Directivei 94/62/CE în ceea ce priveşte reducerea consumului 
de pungi de transport din plastic subţire. Prin prezentul proiect se interzice, 
începând cu data de 1 iulie 2018, introducerea pe piaţa naţională a pungilor 
de transport din plastic subţire şi foarte subţire cu mâner. De asemenea, 
începând cu 1 ianuarie 2019, se interzice comercializarea pungilor de 
transport din plastic subţire şi foarte subţire cu mâner. Pungile de transport 
din plastic subţire şi foarte subţire fără mâner nu fac obiectul interzicerii 
comercializării sau introducerii pe piaţa naţională. De asemenea, proiectul de 
lege reglementează: responsabilitatea operatorilor economici care introduc 
pe piaţa naţională pungi de transport din plastic biodegradabile şi 
compostabile, de a eticheta aceste ambalaje; obligaţia operatorilor 
economici care comercializează produse ambalate în ambalaje primare 
reutilizabile, de a primi ambalajele reutilizabile la schimb sau de a rambursa, 
la solicitarea consumatorului, valoarea depozitului; responsabilitatea 
operatorilor economici care introduc pe piaţa naţională ambalaje de 
desfacere, inclusiv pungi de transport din plastic, pentru deşeurile generate 
de respectivele ambalaje.   

 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, Senatul a adoptat proiectul 
de lege. În urma dezbaterilor membrii comisiei au hotărât  cu unanimitate de 
voturi întocmirea unui raport de adoptare a proiectului de lege. 

 La punctul 3 al ordinii de zi a fost prezentată propunerea legislativă 
privind modalitatea de gestionare a pungilor de plastic (PL-x nr. 
333/2017). 

 Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare crearea cadrului 
legislativ pentru gestionarea pungilor de plastic, în vederea prevenirii sau 
reducerii impactului asupra mediului înconjurător, în contextul îndeplinirii 



angajamentelor asumate de România, derivate din calitatea sa de stat 
membru al Uniunii Europene. Demersul legislativ vizează toate pungile de 
plastic introduse pe piaţă, indiferent de materialul din care au fost realizate 
şi modul lor de utilizare. De asemenea, iniţiativa legislativă stabileşte 
conţinutul de biomaterial minim al pungilor de transport din materiale 
plastice de unică folosinţă, după cum urmează: minimum 30% începând cu 1 
ianuarie 2018, minimum 40% începând cu 1 ianuarie 2019, minimum 50% 
începând cu 1 ianuarie 2020, minimum 60% începând cu 1 ianuarie 2025. 
Totodată, se instituie în sarcina operatorilor economici care produc pungile 
de transport din materiale plastice obligaţia de a înscrie pe pungă marcaje 
care să indice faptul că este pungă de unică folosinţă sau este pungă care 
poate fi reutilizată şi nu trebuie abandonată. 

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

 În data de 7 martie a.c. a avut loc ședința comună cu Comisia pentru 
agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice.  

 Lucrările ședinței comune au fost conduse de domnul deput at 
Alexandru Stănescu, președintele Comisiei pentru agricultură, silvicultură, 
industrie alimentară şi servicii specifice. 

 La şedinţa comună din data de 7 martie a.c. au participat în calitate 
de invitaţi: domnul Nicolae Dimulescu, președintele Agenţiei Naţionale 
pentru Pescuit şi Acvacultură, domnul Istrate Ștețco, secretar de stat în 
Ministerul Apelor și Pădurilor, domnul Claudiu Sorin Roșu Mareș , secretar de 
stat în cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, domnul Gheorghe 
Constantin, director în cadrul Ministerului Apelor și Pădurilor și domnul 
senator Scarlat Iriza, inițiator al proiectului  de Lege pentru completarea 
art.36 din Legea nr.46/2008 - Codul silvic (Pl-x nr.74/2018). 

 Pe ordinea de zi a ședinței comune au figurat următoarele proiecte: 

 1. Pl-x nr. 132/2017 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.85/2016 pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul şi 
acvacultura. 

 2. PL-x nr. 74/2018 Proiect de Lege pentru completarea art.36 din 
Legea nr.46/2008 - Codul silvic. 



 La punctul 1 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.85/2016 pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.23/2008 
privind pescuitul şi acvacultura (Pl-x nr. 132/2017). 

 Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.23/2008, urmărindu-se 
reglementarea unor aspecte referitoare la asigurarea concordanţei cu 
terminologia de specialitate din Regulamentele Uniunii Europene, precum şi 
clarificarea regimului juridic al unor terenuri preluate de la Administraţia 
Domeniilor Statului, aflate în domeniul public sau privat al statului. 

 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, Senatul a adoptat proiectul 
de lege. În urma dezbaterilor membrii celor două comisii au hotărât  cu 
majoritate de voturi întocmirea unui raport comun de adoptare a proiectului 
de lege. 

 La punctul 2 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul de Lege pentru 
completarea art.36 din Legea nr.46/2008 - Codul silvic. 

 Proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea art.36 din 
Legea nr.46/2008, în vederea scoaterii din fondul forestier naţional a unor 
suprafeţe de teren fără compensare, numai prin achitarea taxelor prevăzute 
de lege, destinate realizării lucrărilor miniere de interes naţional, declarate 
de utilitate publică, de exploatare a zăcămintelor de lignit. 

 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, Senatul a adoptat proiectul 
de lege. În urma dezbaterilor membrii celor două comisii au hotărât  cu 
majoritate de voturi întocmirea unui raport comun preliminar de adoptare a 
proiectului de lege. 

 Lucrările Comisiei din data de 8 martie 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 
                       Ion CUPĂ                                         Petru FARAGO 

 
  
 
 
Consilier parlamentar, Alina Alexandriuc 



 


