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                                                                                               13.04.2018 
                                                                          

PROCES VERBAL 

din 11 și 12 aprilie 2018 
 

 Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic şi-a desfăşurat lucrările în 
zilele de 11 și 12 aprilie  a.c. 

 La lucrările Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic din data de 11 
aprilie a.c. au fost prezenţi 14 deputaţi din numărul total de 17 membri 
ai comisiei. 

 Domnul deputat Remus Adrian Borza(neafiliat), domnul deputat Suciu 
Vasile-Daniel(PSD) și domnul deputat Zainea Cornel(USR) nu au participat la 
lucrarile comisiei.  

 La lucrările Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic din data de 12 
aprilie a.c. au fost prezenţi 12 deputaţi din numărul total de 17 membri 
ai comisiei. 

 Domnul deputat Simion Lucian-Eduard(PSD), domnul deputat Farago 
Petru(UDMR), domnul deputat Remus Adrian Borza(neafiliat), domnul 
deputat Suciu Vasile-Daniel(PSD) si  domnul deputat Zainea Cornel(USR) nu 
au participat la lucrarile comisiei. 

La şedinţa din data de 11 aprilie a.c. au participat în calitate de 
invitaţi: doamna Gabriela Baciu,  consilier în cadrul Ministerului Agriculturii și 
Dezvoltării Regionale, domnul Aurel Macarie consilier în cadrul Ministerului 
Finanțelor Publice și domnul Deleanu Constantin Dan, subsecretar de stat în 
cadrul Ministerului Apelor și Pădurilor. 

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

Pe ordinea de zi a ședinței din data de 11 aprilie a.c. au figurat 
următoarele proiecte:  
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AVIZ 

1. PL-x nr. 147/2018 Proiect de Lege privind aprobarea Progarmului 
de investiţii pentru înfiinţarea centrelor de colectare şi prelucrare primară a 
fructelor, fructelor de pădure şi plantelor medicinale în zona montană. 

SESIZARE ÎN FOND  

 2. PL-x nr. 135/2017 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.94/2016 pentru modificarea şi completarea Legii 
apelor nr.107/1996. 

 La punctul 1 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul de Lege privind 
aprobarea Progarmului de investiţii pentru înfiinţarea centrelor de colectare 
şi prelucrare primară a fructelor, fructelor de pădure şi plantelor medicinale 
în zona montană (PL-x nr. 147/2018). 

 Proiectul de lege are ca obiect de reglementare aprobarea Programului 
de investiţii pentru înfiinţarea centrelor de colectare şi prelucrare primară a 
fructelor, fructelor de pădure şi plantelor medicinale în zona montană, al 
cărui scop este facilitarea accesului la finanţare a investiţiilor din zona 
montană. 

 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  unanimitate de 
voturi avizarea favorabilă a proiectului de lege.  

 La punctul 2 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.94/2016 pentru 
modificarea şi completarea Legii apelor nr.107/1996 (PL-x nr. 135/2017). 

 Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi 
completarea Legii apelor nr.107/1996, în vederea transpunerii Directivei 
2014/101/UE a Comisiei din 30 octombrie 2014, de modificare a Directivei 
2000/60/CE a Parlamentului European şi a Consiliului de stabilire a unui 
cadru de politică comunitară în domeniul apei, în scopul îndeplinirii 
angajamentelor ce revin României în calitate de stat membru al Uniunii 
Europene. 

 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 
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de lege. În urma dezbaterilor membrii comisiei au hotărât unanimitate de 
voturi adoptarea  proiectului de lege.  

 Lucrările Comisiei din data de 12 aprilie 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                                 Gheorghe-Dănuț BOGDAN 

 
 
 
 
 
 
 

 Consilier parlamentar, Alina Alexandriuc 
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