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                                                                                               24.05.2018 
                                                                          

PROCES VERBAL 

din 23 și 24 mai 2018 

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

 La lucrările Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic din data de 23 
mai a.c. au fost prezenţi 16 deputaţi din numărul total de 17 membri ai 
comisiei. 

 Domnul deputat Alexe Costel(PNL) a fost înlocuit de domnul deputat 
Gudu Vasile(PNL). 

 La lucrările Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic din data de 24 
mai a.c. au fost prezenţi 13 deputaţi din numărul total de 17 membri ai 
comisiei. 

 Domnul deputat Alexe Costel(PNL), domnul deputat Farago 
Petru(UDMR), doamna deputat Lungu Tudorița(PN L) și domnul deputat 
Zainea Cornel(USR) nu au participat la lucrările comisiei. 

 La şedinţa din data de 23 mai a.c. au participat în calitate de invitați: 
domnul Deleanu Dan, subsecretar de stat în Ministerul Apelor și Pădurilor , 
domnul Neculaescu Laurenți u, secretar de stat în Ministerul Mediului, 
doamna Ghiță Luminița, șef serviciu  în Ministerul Mediului, doamna Tatu 
Carmen Elena, director juridic în Ministerul Turismului, domnul Zarzără 
Adrian, consilier juridic în Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale și 
domnul deputat Gudu Vasile, în calitate de inițiator.  

 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 23 mai a.c. au figurat 
următoarele proiecte:  

 

 

    

 

Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru mediu și echilibru ecologic  
 



2 
 

 

SESIZĂRI ÎN FOND  

 1. Pl-x nr. 273/2018 Propunere legislativă pentru modificarea art.10 
alin.(14) din Legea nr.82/1993 privind constituirea Rezervaţiei Biosferei 
"Delta Dunării". 

 2. PL-x nr. 305/2018 Proiect de Lege privind transmiterea unui teren 
din administrarea Ministerului Mediului, prin Administraţia Rezervaţiei 
Biosferei Delta Dunării, în administrarea Consiliului Judeţean Tulcea. 

 3. COM(2018)138 Recomandare de DECIZIE A CONSILIULUI de 
autorizare a deschiderii negocierilor privind un Pact mondial pentru mediu. 

 La punctul 1 al ordinii de zi a fost prezentată propunerea legislativă 
pentru modificarea art.10 alin.(14) din Legea nr.82/1993 privind constituirea 
Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării" (Pl-x nr. 273/2018).  

 Propunerea legislativă are ca obiect modificarea art.10 alin. 14 din 
Legea nr.82/1993 privind constituirea Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării”, 
cu modificările şi completările ulterioare, astfel încât să fie reglementată 
posibilitatea întrebuinţării, în activităţi agricole desfăşurate pe teritoriul 
rezervaţiei, a produselor care conţin certificat bio la nivel european pentru 
utilizare în agricultura ecologică. Potrivit Expunerii de motive, măsura este 
justificată de necesitatea practicării unor „tehnologii moderne, în vederea 
menţinerii societăţilor agricole pe zona viabilă”, în cadrul activităţilor 
desfăşurate pe teritoriul rezervaţiei. 

 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 (1 abținere  și 2 voturi împotrivă) adoptarea 
propunerii legislative.  

 La punctul 2 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul de Lege privind 
transmiterea unui teren din administrarea Ministerului Mediului, prin 
Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării, în administrarea Consiliului 
Judeţean Tulcea(PL-x nr. 305/2018). 

 Proiectul de lege are ca obiect de reglementare transmiterea unui 
teren din administrarea Ministerului Mediului, prin Administraţia Rezervaţiei 
Biosferei Delta Dunării, în administrarea Consiliului Judeţean Tulcea, în 
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vederea realizării investiţiei Creare infrastructură de agrement în zona 
turistică Murighiol, judeţul Tulcea. 

 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. În urma dezbaterilor membrii comisiei au hotărât cu unanimitate 
de voturi amânarea proiectului de lege.  

 La punctul 3 al ordinii de zi a fost prezentată recomandarea de 
DECIZIE A CONSILIULUI de autorizare a deschiderii negocierilor privind un 
Pact mondial pentru mediu(COM(2018)138). 

 Recomandarea își propune să obțină din partea Consiliul autorizarea 
necesară privind negocierea viitorului pact mondial de către Comisie, în 
numele UE. 
 Principalele obiective ale pactului, astfel cum au fost stabilite de 
inițiatorii acestuia, sunt: 
 • includerea într-un tratat obligatoriu din punct de vedere juridic a 
principiilor fundamentale ale dreptului mediului, care figurează deja într-o 
serie de declarații politice universale, astfel încât aceste principii să poată fi 
invocate în fața instanțelor interne;  
 • transformarea în dispoziții cu caracter universal a principalelor 
dispoziții ale convențiilor cu caracter juridic obligatoriu care nu sunt 
universale; 
 • adăugarea unor principii noi, care să ia în considerare noile 
provocări: de exemplu, proiectul de text pregătit de juriști include principiile 
de menținere a nivelului de protecție și de reziliență, precum și o obligație de 
diligență în domeniul mediului. 
 În urma dezbaterilor recomandarea de decizie a Consiliului a primit un 

proiect de opinie favorabil cu unanimitate de voturi.  

 Lucrările Comisiei din data de 24 mai 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 
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