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23.07.2020 

  

PROCES VERBAL  

din 20, 21 și 22 iulie 2020 

 

Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic şi-a desfăşurat lucrările 
în ziulele de 20, 21 și 22 iulie a.c. 

La lucrările Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic din data de 
20 iulie a.c. au fost prezenţi 15 deputaţi din numărul total de 16 
membri ai comisiei, dintre care nouă deputați au fost prezenți online și 
şase deputați au fost prezenți la sediul Camerei Deputaților , conform 
listei de prezență. 

Domnul deputat Alexe Costel(PNL) a absentat de la lucrările 
comisiei. 

La lucrările Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic din data de 
21 iulie a.c. au fost prezenţi 15 deputaţi din numărul total de 16 
membri ai comisiei, dintre care nouă deputați au fost prezenți online și 
şase deputați au fost prezenți la sediul Camerei Deputaților , conform 
listei de prezență. 

Domnul deputat Alexe Costel(PNL) a absentat de la lucrările 
comisiei. 

La lucrările Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic din data de 
22 iulie a.c. au fost prezenţi 15 deputaţi din numărul total de 16 
membri ai comisiei, dintre care nouă deputați au fost prezenți online și 
şase deputați au fost prezenți la sediul Camerei Deputaților , conform 
listei de prezență. 

Domnul deputat Alexe Costel(PNL) a absentat de la lucrările 
comisiei. 

În data de 22 iulie a.c., a avut loc ședința online a Comisiei pentru 
mediu şi echilibru ecologic prin intermediul aplicației Zoom.  

 

Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru mediu și echilibru ecologic  
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 Lucrările şedinţei online au fost conduse de domnul deputat Cupă 
Ion, președintele Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic din Camera 
Deputaților. 

La ședința online au participat în calitate de invitați domnul Mircea 
Fechet, secretar de stat în cadrul Ministerului Mediului, Apelor și 
Pădurilor; doamna Filip Elena Dorina, director în cadrul Ministerului 
Agriculturii și Dezvoltării Rurale; doamna Anda Oprea, consilier superior în 
cadrul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor; doamna Delia Duican, 
director general adjunct în cadrul Iridex Group Plastic și domnul Iulian 
Stana, secretar de stat în cadrul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor. 

S-a supus votului online programul de lucru și ordinea de zi, 
acestea fiind adoptate cu unanimitatea de voturi a celor prezenți. 
 Pe ordinea de zi a ședinței online din data de 22 iulie a.c. au 
figurat următoarele proiecte: 

 
SESIZĂRI ÎN FOND 

 
1. PL-x nr. 41/2020 Proiect de Lege privind gestionarea 

deşeurilor nepericuloase compostabile. 
2. PL-x nr. 668/2018 Proiect de Lege privind modificarea Legii 

24/2007 privind reglementarea şi administrarea spațiilor verzi din 
intravilanul localităților. 

3. PL-x nr. 96/2016 Proiect de Lege pentru modificarea și 
completarea Legii nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea 
spațiilor verzi din intravilanul localităților. 

4. PL-x nr. 325/2019 Proiect de Lege pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.24/2007 privind reglementarea şi administrarea 
spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor. 

 
La punctul 1 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul de lege 

privind gestionarea deşeurilor nepericuloase compostabile. 
  Proiectul de lege are ca obiect de reglementare stabilirea cadrului 
legal pentru desfăşurarea activităţilor de gestionare a deșeurilor 
nepericuloase compostabile, prin reciclarea/valorificarea acestora folosind 
opțiunea de compostare/digestie anaerobă, în vederea protejării sănătății 
umane şi a mediului, în acord cu normele şi exigentele europene incidente 
în materie, în contextul îndeplinirii obligațiilor asumate de România, 
derivate din calitatea sa de stat membru al Uniunii Europene.   
  S-a arătat că proiectul de lege se încadrează în categoria legilor 
ordinare, Camera Deputaților este Cameră decizională, Senatul a 
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adoptat proiectul de lege ca urmare a depășirii termenului de adoptare, 
potrivit art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României republicată, 
Consiliul Legislativ avizează favorabil proiectul de lege, Consiliul 
Economic și Social avizează nefavorabil proiectul de lege. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât cu unanimitate  
de voturi întocmirea unui raport de adoptare cu amendamente 
admise proiectului de lege. 

La punctul 2 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul de lege 
privind modificarea Legii 24/2007 privind reglementarea şi administrarea 
spațiilor verzi din intravilanul localităților. 
  Proiectul de lege are ca obiect de reglementare administrarea 
spaţiilor verzi, în vederea asigurării calităţii factorilor de mediu şi a 
diminuării impactului schimbărilor climatice. 
  S-a arătat că proiectul de lege se încadrează în categoria legilor 
ordinare, Camera Deputaților este Cameră decizională, Senatul a 
adoptat proiectul de lege, Consiliul Legislativ avizează favorabil 
proiectul de lege, Consiliul Economic și Social avizează favorabil 
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 prezentat proiectul de lege 
pentru modificarea și completarea Legii nr. 24/2007 privind reglementarea 
și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi 
completarea Legii nr.24/2007, în sensul actualizării tipologiei terenurilor 
intravilane care intră în categoria protejată a spaţiilor verzi, precum şi al 
actualizării terminologiei folosite, al extinderii obiectivelor generale vizate 
de aplicarea acestui act normativ, în vederea asigurării calităţii factorilor de 
mediu şi a stării de sănătate a populaţiei. 

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

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

La punctul 4 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul de lege 
pentru modificarea şi completarea Legii nr.24/2007 privind reglementarea 
şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea art.3 
lit.b) pct.2 din Legea nr.24/2007, în sensul că doar zonele verzi din 
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interiorul cimitirelor se încadrează ca spaţii verzi care trebuie să respecte 
prevederile Legii nr.24/2007, restul cimitirului fiind supus prevederilor Legii 
nr.102/2014. 
  S-a arătat că proiectul de lege se încadrează în categoria legilor 
ordinare, Camera Deputaților este Cameră decizională, Senatul a 
adoptat TACIT proiectul de lege, Consiliul Legislativ avizează favorabil 
proiectul de lege, Consiliul Economic și Social avizează favorabil 
proiectul de lege. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât cu unanimitate  
de voturi întocmirea unui raport preliminar de respingere proiectului de 
lege. 

Lucrările comisiei din data de 20 și 21 iulie a.c. s-au desfășurat în 
cadrul grupurilor de lucru constituite în vederea studierii proiectelor de 
lege și a altor documente înregistrate la comisie. 

 
 
 
 
 

 
PREȘEDINTE,                       SECRETAR, 

                     Ion CUPĂ                                   Petru FARAGO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consultant parlamentar,  
Drd. Ing. Andrei-Georgian Pîrvan 
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