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                                                                                                        23.10.2018 
  
 

PROCES VERBAL  
din 16, 17 și 18 octombrie 2018 

 

Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic şi-a desfăşurat lucrările în 
zilele de 16, 17 și 18 octombrie a.c. 

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

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

Domnul deputat Zainea Cornel(USR) a absentat de la lucrările 
comisiei. 

La lucrările Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic din data de        
18 octombrie a.c. au fost prezenţi 15 deputaţi din numărul total de 17 
membri ai comisiei. 

Domnul deputat Farago Petru(UDMR) și domnul deputat Zainea 
Cornel(USR) au absentat de la lucrările comisiei. 

În data de 16 octombrie a.c. membrii Comisiei pentru mediu și 
echilibru ecologic din Camera Deputaților împreună cu membrii Comisiei 
pentru mediu din Senat cât și membrii Comisiei pentru ape, păduri, pescuit 
și fond cinegetic din Senat.  
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Lucrările ședinței comune au fost conduse de către domnul deputat Ion 
Cupă, președintele Comisiei pentru mediu și echilibru ecologic din Camera 
Deputaților. 

La ședința comisiilor a participat în calitate de invitat : domnul 
Laurențiu Neculaescu, secretar de stat în cadrul Ministerului Mediului. 

Pe ordinea de zi a ședinței comune a figurat proiectul de Lege pentru 
aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 78/2018 cu privire la 
rectificarea bugetului de stat pe anul 2018 (PL-x nr. 499/2018). 

        Prezentul proiect de ordonanţă de urgenţă are ca obiect rectificarea 
bugetului de stat pe anul 2018. Potrivit proiectului, se preconizează 
majorarea bugetului de stat la venituri cu suma de 948,4 milioane lei, la 
cheltuieli cu suma de 8.704,9 milioane lei la credite de angajament şi cu 
suma de 2.816,4 milioane, lei la credite bugetare, iar deficitul se majorează 
cu suma de 1.868,0 milioane lei. 

  S-a arătat că proiectul de Lege se încadrează în categoria legilor 
ordinare, Camera Deputaţilor cât și  Senatul sunt Camere decizionale, 
Consiliul Legislativ avizează favorabil proiectul de Lege, Consiliului 
Economic și Social avizează favorabil proiectul de ordonanța de urgență cu 
observații.  

În urma dezbaterilor, membrii celor două comisii au hotărât cu 
majoritate de voturi întocmirea unui aviz comun favorabil. 

După finalizarea ședinței comune, membrii Comisiei pentru mediu și 
echilibru ecologic au continuat dezbaterile asupra ordinii de zi a comisiei. 

Lucrările ședinței  din data de 16 octombrie a.c. au fost conduse de 
către domnul deputat Ion Cupă, președintele Comisiei pentru mediu și 
echilibru ecologic din Camera Deputaților. 

La ședinta comisiei au participat în calitate de invitați : domnul Ion 
Cîmpeanu, secretar de stat în cadrul Ministerului Mediului și domnul Nicu 
Manta, director în cadrul Ministerului Mediului. 

Pe ordinea de zi a ședinței din data de 16 octombrie a.c. a figurat 
proiectul de Lege pentru ratificarea Protocolului Nagoya privind accesul la 
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resursele genetice şi împărţirea corectă şi echitabilă a beneficiilor care 
rezultă din utilizarea acestora, adoptat la Nagoya la 29 octombrie 2010, 
semnat de România la 20 septembrie 2011 la New York, la Convenţia privind 
diversitatea biologică, semnată la 5 iunie 1992 la Rio de Janeiro (PL-x nr. 
411/2018). 

  Proiectul de lege are ca obiect de reglementare ratificarea Protocolului 
Nagoya privind accesul la resursele genetice şi împărţirea corectă şi 
echitabilă a beneficiilor care rezultă din utilizarea acestora, adoptat la 
Nagoya la 29 octombrie 2010, semnat de România la 20 septembrie 2011 la 
New York, la Convenţia privind diversitatea biologică, semnată la 5 iunie 
1992 la Rio de Janeiro. Astfel, părţile sunt obligate să dezvolte politici şi 
măsuri administrative pentru a asigura accesul la resursele genetice şi 
împărţirea corectă şi echitabilă a beneficiilor rezultate din utilizarea acestora, 
pentru a asigura faptul că beneficiile rezultate din utilizarea cunoştinţelor 
tradiţionale asociate cu resursele genetice vor fi împărţite corect şi echitabil 
cu comunităţile locale şi indigene care deţin aceste cunoştinţe, politici şi 
măsuri administrative pentru a asigura accesul la resursele genetice, crearea 
de condiţii pentru a încuraja cercetarea care contribuie la conservarea şi 
utilizarea durabilă a biodiversităţii, în special prin accesul simplificat la 
resursele genetice pentru cercetarea în scop non-comercial. 

 S-a arătat că proiectul de lege se încadrează în categoria legilor 
ordinare, Camera Deputaților este prima Cameră sesizată, Senatul  este 
Cameră decizională, Consiliul Legislativ avizează favorabil proiectul de 
lege. 

 În urma dezbaterilor, proiectul de lege a primit un raport de adoptare 
cu unanimitate de voturi. 

DIVERSE 
      În ședința din data de 16 octombrie a.c., domnul președinte Ion Cupă, 
preşedintele Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic a comunicat 
membrilor comisiei prezenți la ședință despre i nvitația din partea Asociației 
Berarilor României, unul dintre cei mai mari producători ai României privind 
punctul de vedere referitor la Ordonanța de urgență nr. 74/2018 pentru 
modificarea și completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, a 
Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a 
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deșeurilor de ambalaje și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 
196/2005 privind Fondul pentru mediu.  
      Ca urmare a celor prezentate mai sus, membrii Comisiei pentru mediu 
și echilibru ecologic au stabilit ca vizita la una din unitățile de producție a 
berii din cadrul Asociației Berarilor României sa aibă loc la o dată ulterioară. 

Lucrările Comisiei din data de 17 și 18 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 
                     Ion CUPĂ                                          Petru Farago 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consilier parlamentar, Alina Alexandriuc 

 


