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PROCES VERBAL 
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 Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic şi-a desfăşurat lucrările în zilele 
de 28 și 29 noiembrie a.c. 

 La lucrările Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic din data de 28 
noiembrie a.c. au fost prezenţi 13 deputaţi din numărul total de 16 membri ai 
comisiei. Doamna deputat  Pană Doina-Adriana(PSD) și domnul deputat Varga 
Glad-Aurel(PNL) nu au participat la lucrările comisiei. Domnul deputat Costel 
Alexe(PNL) a fost înlocuit de domnul deputat Oroș Adrian(PNL). 

 La lucrările Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic din data de 29 
noiembrie a.c. au fost prezenţi 13 deputaţi din numărul total de 16 membri ai 
comisiei. Doamna deputat  Pană Doina-Adriana(PSD), domnul deputat Varga 
Glad-Aurel(PNL) și domnul deputat Zainea Cornel (USR) nu au participat la 
lucrările comisiei. 

În data de 28 noiembrie a.c. a avut loc şedinţa comună a Comisiei pentru 
mediu şi echilibru ecologic a Camerei Deputaților cu Comisia pentru mediu din 
Senat. Lucrările şedinţei comune au fost conduse de domnul senator Allen 
Coliban.    

La ședința comisiilor  au  participat  domnul Neculaescu Laurențiu, secretar 
de stat în cadrul Ministerului Mediului și doamna Mezdrea Cristina, șef serviciu în 
cadrul Ministerul Mediului care au prezentat concluziile asupra proiectului de Lege. 

 Pe ordinea de zi a şedinței comune din data de 28 noiembrie a.c. a figurat 
proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.83/2017 
cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2017 (PL-x nr. 483/2017). 

 Prezentul proiect de ordonanţă de urgenţă are ca obiect rectificarea 
bugetului de stat pe anul 2017, propunându-se diminuarea, pe sold, a veniturilor 
bugetului de stat, cu suma de 655,5 milioane lei şi majorarea, pe sold, a 
cheltuielilor bugetului de stat 704,8 milioane lei, urmând ca deficitul bugetar să se 
majoreze cu suma de 2.360,3 milioane lei. 



  S-a arătat că proiectul de lege se încadrează în categoria legilor ordinare, 
Consiliul Legislativ avizează favorabil proiectul de Lege, Consiliul Economic şi 
Social avizează favorabil proiectul de ordonanța de urgență cu unele observații.  

 În urma dezbaterilor, membrii celor două comisii au hotărât cu majoritate 
de voturi (3 voturi abțineri) avizarea favorabilă a proiectului de lege.  

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

 La şedinţa din data de 28 noiembrie a.c. au participat în calitate de 
invitaţi: domnul Mareș Sorin Roșu, secre tar de stat în Ministerul Agriculturii și 
Dezvoltării Rurale și domnul Dumitrescu Dan, secretar de stat în cadrul 
Ministerului Sănătății. 

Pe ordinea de zi a ședinței din data de 28 noiembrie a.c. au figurat 
următoarele proiecte:  

AVIZE 

1. PL-x nr.429/2017 Propunere legislativă privind completarea art.4 din 
Legea nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor 
agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar 
nr.18/1991 şi ale Legii nr.169/1997. 

2. PL-x nr.467/2017 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţã a Guvernului nr.69/2017 pentru completarea art.9 din Legea poliţiei 
locale nr.155/2010. 

 3. PL-x nr.449/2017 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţã a Guvernului nr.68/2017 pentru completarea Ordonanţei de urgentă a 
Guvernului nr.52/2017 privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială 
pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa 
pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule şi timbrul de mediu pentru 
autovehicule. 

SESIZĂRI ÎN FOND 

       4. PL-x nr.402/2017 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.18/2017 pentru modificarea unor acte normative în domeniul 
administraţiei publice centrale. 

 5. PL-x nr.407/2017  Proiect de Lege privind combaterea ambroziei. 



  La punctul 1 al ordinii de zi, a fost prezentată propunerea legislativă  
privind completarea art.4 din Legea nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de 
proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit 
prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 şi ale Legii nr.169/1997 (PL-x 
nr.429/2017). 

        Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare completarea art.4 
din Legea nr.1/2000, cu un nou alineat, alin.(110), prin care se doreşte exceptarea 
de la prevederile alin. (11) – (19

  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 unanimitate de 
voturi avizarea negativă a propunerii legislative. 

) din prezenta lege a persoanelor care au devenit 
acţionari la societăţile comerciale piscicole, cărora li se vor atribui drepturile 
obţinute în conformitate cu legislaţia în domeniu. 

 La punctul 2 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul de lege pentru 
aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.69/2017 pentru completarea 
art.9 din Legea poliţiei locale nr.155/2010 (PL-x nr. 467/2017). 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea art.9 din 
Legea poliţiei locale nr.155/2010, în sensul instituirii unei noi atribuţii pentru 
poliţia locală, constând în monitorizarea depozitelor de deşeuri aflate în 
circumscripţia teritorială a unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale, cu scopul 
prevenirii incendiilor. 

  S-a arătat că propunerea legislativă se încadrează în categoria legilor 
ordinare, 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 
avizarea favorabilă a proiectului de lege. 

   La punctul 3 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul de lege privind 
aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.68/2017  pentru completarea 
Ordonanţei de urgentă a Guvernului nr.52/2017 privind restituirea sumelor 
reprezentând taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare 
pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule şi 
timbrul de mediu pentru autovehicule (PL-x nr. 449/2017). 

 Proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.52/2017, în scopul clarificării unor aspecte legate de 



procedura de restituire a taxelor prevăzute de respectivul act normativ şi pentru 
evitarea unor blocaje în procesul de restituire a sumelor. Astfel, proiectul de lege 
prevede modalitatea de lucru în două situaţii de excepţie: lipsa actului doveditor 
al plăţii pe care trebuie să-l anexeze contribuabilul, situaţie în care organul fiscal 
central efectuează verificarea existenţei acestuia în baza de date, precum şi 
situaţia în care autovehiculul pentru care s-a plătit taxa nu a fost înmatriculat de 
către plătitor, în acest caz contribuabilul nu trebuie să anexeze copiile cărţii de 
identitate a vehiculului şi a certificatului de înmatriculare. De asemenea, se 
prevăd şi termenele în care se restituie sumele stabilite prin hotărâri judecătoreşti 
definitive, atâz în cazul taxelor, cât şi în cazul timbrului de mediu. 

  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.  În urma 
dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât cu unanimitate de voturi avizarea 
favorabilă a proiectului de lege. 

  La punctul 4 al ordinii de zi  a fost prezentat proiectul de lege privind 
aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.18/2017 pentru modificarea unor acte 
normative în domeniul administraţiei publice centrale (PL-x nr. 402/2017). 

       Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea unor acte 
normative, în sensul trecerii Administraţiei Naţionale de Meteorologie de sub 
autoritatea Secretariatului General al Guvernului, care îndeplinea atribuţiile de 
minister de resort, sub autoritatea Ministerului Mediului, care realizează politica la 
nivel naţional în domeniul protecţiei mediului înconjurăror şi schimbărilor 
climatice. 

  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 pentru 
buget, finanțe și bănci a avizat favorabil proiectul de lege . În urma dezbaterilor, 
membrii comisiei au hotărât cu unanimitate de voturi întocmirea unui raport 
comun de adoptare a proiectului de lege în forma adoptată de Senat.  

  La punctul 5 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul de Lege privind 
combaterea ambroziei (PL-x nr. 407/2017). 

 Proiectul de lege are ca obiect de reglementare instituirea unor obligaţii 
în sarcina proprietarilor sau a deţinătorilor de terenuri, în scopul distrugerii 
buruienii Ambrosia artemisiifolia şi evitarea răspândirii acesteia, având în vedere 
efectele nocive ale polenului acestei plante. 



  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 pentru 
sănătate și familie  a avizat favorabil proiectul de lege. În urma dezbaterilor, 
membrii comisiei au hotărât cu unanimitate de voturi întocmirea unui raport 
preliminar de adoptare a proiectului de lege cu amendamente admise și 
amendamente respinse.  

 Lucrările Comisiei din data de 29 noiembrie 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 
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