
 
             

                  
 

COMISIA PENTRU MEDIU ŞI ECHILIBRU ECOLOGIC 
                                                                                     
             12.09.2017 
 

PROCESUL VERBAL 
din 5-7 septembrie 2017 

 
 Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic şi-a desfăşurat lucrările în zilele 
de 5, 6 și 7 septembrie a.c. 
 La lucrările Comisiei din 5 septembrie a.c. au fost prezenţi 16 deputaţi 
din numărul total de 17 membri ai comisie, fiind absentă doamna deputat Pană 
Doina-Adriana (PSD).  

 La lucrările Comisiei din 6 și 7 septembrie a.c. au fost prezenţi 16 
deputaţi din numărul total de 17 membri ai comisie, fiind absent domnul 
deputat Zainea Cornel (USR). 

La şedinţa din data de 5 septembrie a.c. au participat în calitate de 
invitaţi: doamna Sirma Caraman, secretar de stat în cadrul Ministerului Dezvoltării 
Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, doamna Arat Oana  
Marie, șef serviciu în cadrul Autorității de Management, Ministerului Dezvoltării 
Regionale, Administrație i Publice și Fondurilor Europene,  doamna Buză Raluca, 
șef serviciu, Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor 
Europene, doamna Adina Ștefănescu, manager axe ROR, Ministerului Dezvoltării 
Regionale, Administratiei Publice și Fondurilor Europene, doamna Vata Vasilica, 
consilier Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor 
Europene, doamna Petcu Adriana, secretar de stat, Ministerul Apelor și Pădurilor.  

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

Pe ordinea de zi a ședinței din data de 5 septembrie a.c. au figurat 
următoarele:  
 1. Alegerea unui nou vicepreședinte al Comisiei pentru mediu și echilibru 
ecologic, ca urmare a nominalizării primite din partea Grupului Parlamentar PSD 
(Grupului Partidului Social Democrat) din Camera Deputaţilor a domnului deputat 
Lucian-Eduard Simion, pentru ocuparea funcției menționate mai sus în locul 
doamnei deputat Doina Adriana Pană, actual ministru.   



  Membrii comisiei au hotărât cu unanimitate de voturi numirea domnului 
deputat Lucian-Eduard Simion în funcția de vicepreședinte al comisiei. 
 2. Proiect de Lege privind trecerea unor bunuri imobile din domeniul public 
al statului şi din administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române " în 
domeniul public al unor unităţi administrativ-teritoriale şi în administrarea 
consiliilor locale sau consiliilor judeţene ale acestora (PL-x 241/2017). 
 Proiectul de lege are ca obiect de reglementare trecerea unor bunuri imobile 
din domeniul public al statului și din administrarea Administrației Naționale „Apele 
Române” în domeniul public al unor unități administrativ -teritoriale și în 
administrarea consiliilor locale sau consiliilor județene ale acestora, pentru 
realizarea unor proiecte de infrastructură publică.  
 S-a arătat că proiectul de lege se încadrează în categoria legilor organice, 
Camera Deputaţilor este Cameră decizională, Consiliul Legislativ avizează 
negativ proiectul de lege, Senatul a adoptat proiectul de lege, Comisia pentru 
agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice a avizat 
favorabil proiectul de lege.  
 În urma dezbaterilor proiectul de lege a fost avizat favorabil cu 
amendamente admise cu unanimitate de voturi.  
 3. Proiect de Lege pentru acceptarea amendamentelor adoptate prin 
deciziile 2012/1 şi 2012/2 cu ocazia celei de-a treizecea reuniuni a Organismului 
Executiv, la Geneva la 30 aprilie-4 mai 2012, la Protocolul Convenţiei asupra 
poluării atmosferice transfrontiere pe distanţe lungi, încheiată la Geneva la 13 
noiembrie 1979, referitor la reducerea acidifierii, eutrofizării şi nivelului de ozon 
troposferic, adoptat la Gothenburg la 1 decembrie 1999, şi a acceptării 
amendamentelor adoptate prin deciziile 2012/5 şi 2012/6 cu ocazia celei de-a 
treizeci şi una reuniuni a Organismului Executiv, la Geneva la 11-13 decembrie 
2012, la Protocolul Convenţiei asupra poluării atmosferice transfrontiere pe 
distanţe lungi, încheiată la Geneva la 13 noiembrie 1979, referitor la metalele 
grele, adoptat la Aarhus la 24 iunie 1998 (PL-x 231/2017). 

 Proiectul de lege are ca obiect de reglementare, printre altele, extinderea 
obiectivelor de reducere a emisiilor până în anul 2020, prin stabilirea pentru 
fiecare Parte/Stat Membru de angajamente de reducere a emisiilor (exprimate ca 
% de reducere a emisiilor până la anul 2020, faţă de nivelul emisiilor aferent 
anului de referinţă , respectiv anul 2005) pentru dioxidul de sulf (SO2), oxid de 
azot (NOx), compuşi organici volatili (COV), amoniac (NH3) şi ca element de 
noutate angajamente de incluse în Anexa II la protocol. Se pune accentul pe 
efectele particulelor în suspensie asupra sănătăţii deoarece acestea sunt cele mai 
dăunătoare şi pot fi exprimate în valoare monetară pentru a fi comparate cu 



uşurinţă cu costurile. Protocolul revizuit stabileşte, de asemenea, valori limită mai 
restrictive pentru emisiile poluante de la surse specifice staţionare şi mobile şi 
necesită utilizarea celor mai bune tehnici disponibile în domeniu. 

   S-a arătat că proiectul de lege se încadrează în categoria legilor ordinare, 
Consiliul Legislativ avizează favorabil proiectul de lege, Comisia juridică, de 
disciplină şi imunităţi și Comisia pentru politică externă au avizat favorabil 
proiectul de lege. Camera Deputaților este prima Cameră sesizată. 
 În urma dezbaterilor proiectul de lege a fost adoptat cu unanimitate de 
voturi. 
      4. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.19/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.34/2015 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea 
absorbţiei fondurilor externe nerambursabile (PL-x  171/2017). 
 Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea și completarea 
Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/2015, în sensul instituirii posibilităţii 
rambursării, ulterior elaborării Raportului final de control aferent programului de 
către Autoritatea de Audit, a cheltuielilor solicitate de către beneficiarii de proiect, 
precum şi crearea mecanismului instituțional și procedural menit a conduce la 
recuperarea sumelor rambursate necuvenite, prin plată voluntară. 
 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,  Comisia 
juridică, de disciplină şi imunităţi și Comisia pentru politică economică, reformă şi 
privatizare au avizat favorabil.  

 În urma dezbaterilor proiectul de lege a fost adoptat cu unanimitate de 
voturi. 

 Lucrările Comisiei din data de 6 și 7 septembrie  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                                           
    Ion CUPĂ                                             
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