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PROCES VERBAL  

din 17 decembrie 2015 
 

Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 17 
decembrie a.c. 
La lucrările Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic din ziua de 17 decembrie a.c. 
din numărul total de 20 membri ai Comisiei au fost prezenţi 17 deputaţi fiind absenţi: 
domnul Marcoci Vlad (PSD), domnul Molnár Zsolt (UDMR), domnul Moţ Constantin-
Stelian-Emil (PSD). 

În ziua de 17 decembrie a.c. a avut loc şedinţa Comisiei pentru mediu şi echilibru 
ecologic  

La şedinţa din data de 17 decembrie a.c. au participat în calitate de invitaţi: domnul 
Lascu Viorel Traian, Secretar de stat, Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor; domnul 
Iacob Dănuţ, Director, Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor; domnul Buică Nicuşor 
Marian, Secretar de stat, Ministerul Fondurilor Europene; doamna Arat Oana, Director 
general, Ministerul Fondurilor Europene; domnul Rohan Mihai, Preşedinte CIROM; 
doamna Dinu Oana, membru CIROM; doamna Ionescu Roxana, membru Consiliul 
Investitorilor Străini; domnul Ionescu Radu, membru Consiliul Investitorilor Străini şi 
doamna Lupu Corina, Secretar de stat, Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor.  
Lucrările comisiei din data de 17 decembrie a.c au fost conduse de doamna deputat 
Carmen Ileana Moldovan, preşedintele Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic. 
 

AVIZ 

Pe ordinea de zi a şedinţei au figurat următoarele puncte: 

1.PL-x 863/2015 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.46/2015 pentru stabilirea unor măsuri financiare şi pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative. 
 

SESIZĂRI ÎN FOND 

2.Pl-x 835/2015 Propunere legislativă privind interzicerea exportului de lemn. 
3.PL-x 825/2015 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative, în vederea transpunerii unor acte juridice ale Uniunii Europene în domeniul 
protecţiei mediului. 
4.PL-x 646/2015 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.34/2015 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbţiei 
fondurilor externe nerambursabile. 
5.Pl-x 769/2015 Propunere legislativă pentru completarea art.32 din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.195/2005 privind protecţia mediului. 

http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=14372


6.PL-x 762/2015 Proiect de Lege privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Arii 
Naturale Protejate. 
 
La punctul 1 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.46/2015 pentru stabilirea unor măsuri financiare 
şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative (PL-x 863/2015).  
Proiectul de ordonanţă de urgenţă are ca obiect stabilirea unor măsuri financiar fiscale şi 
modificarea şi completarea unor acte normative, intrvenţiile legislative fiind argumentate 
în Nota de fundamentare prin faptul că "fragmentarea finanţării pe ani prin eşalonarea 
creditelor bugetare sau finanţarea insuficientă faţă de nevoia sau capacitatea de lucru 
efectivăîn cazul unor investiţii în infrastructura tehnico-edilitară poate duce la creşterea 
efectivă a cheltuielilor de realizare a unor obiective de investiţii datorită operaţiilor 
tehnologice suplimentare necesar a fi executate în cazul întreruperii unor procese 
tehnologice aflate în derulare datorită sistării finanţării prin limitarea creditelor bugetare 
din care se pot realiza efectiv transferuri". 
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. Proiectul a fost amânat. 
 
La punctul 2 al ordinii de zi a fost prezentată propunerea legislativă pentru completarea 
Legii nr.46/2008 - Codul Silvic al României (Pl-x 705/2015). 

Propunerea legislativă are ca obiect interzicerea exportului de materiale lemnoase sub 
forma de buşteni, cherestea şi lemn de foc, pentru o perioada de 5 ani, în scopul 
refacerii suprafeţei forestiere şi pentru respectarea dreptului oricărei persoane la un 
mediu ecologic şi sănătos. 
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 respins propunerea legislativă. Propunerea a fost 
amânată. 
 
La punctul 3 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul de Lege pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative, în vederea transpunerii unor acte juridice ale Uniunii 
Europene în domeniul protecţiei mediului (PL-x 825/2015).  

Proiectul de lege are ca obiect modificarea, completarea, respectiv abrogarea, după caz, 
a opt acte normative, intervenţiile legislative fiind argumentate în Expunerea de motive 
prin faptul că „La data de 2 octombrie 2013 Comisia Europeană a transmis României o 
solicitare de informaţii cu privire la transpunerea Directivei 2008/99/CE privind protecţia 
mediului prin intermediul dreptului penal (Dosarul EU Pilot 5642/13/ JUST). 
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. Proiectul a fost amânat. 
 
La punctul 4 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul de lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.34/2015 privind reglementarea unor măsuri 
pentru stimularea absorbţiei fondurilor externe nerambursabile (PL-x 646/2015). 

http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=14372
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=14372


Prezenta ordonanţă de urgenţă are ca obiect reglementarea unor măsuri pentru 
stimularea absorbţiei fondurilor europene nerambursabile. 
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. Proiectul a fost amânat. 
 
La punctul 5  al ordinii de zi a fost prezentată propunerea legislativă pentru 
completarea art.32 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.195/2005 privind 
protecţia mediului (PL-x 769/2015).  
Prezenta propunere legislativă are ca obiect completarea art.32 din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr.265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, intervenţia 
legislativă vizând interzicerea construirii instalaţiilor pentru valorificarea şi eliminarea 
deşeurilor periculoase şi/sau radioactive la o distanţă mai mică de 20 km faţă de linia de 
ţărm a Mării Negre, de ariile protejate şi de localităţile urbane, în vederea întăririi 
măsurilor de protecţie a mediului, şi implicit, de realizare a unui nivel adecvat de 
protejare a sănătăţii publice. 
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 respins propunerea legislativă. Propunerea a fost 
amânată. 
 

La punctul 6 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul de lege privind înfiinţarea Agenţiei 
Naţionale pentru Arii Naturale Protejate. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Arii 
Protejate, instituţie publică cu personalitate juridică în subordinea autorităţii publice 
centrale pentru protecţia mediului. 
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. Proiectul a fost amânat. 

 
 
 
 
 

PREŞEDINTE,                                           SECRETAR, 
CARMEN ILEANA MOLDOVAN              VASILE DANIEL SUCIU 
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