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                                                                                                        21.03.2019 
  
 

PROCES VERBAL  

din 19, 20 și 21 martie 2019 

 

Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic şi-a desfăşurat lucrările în 
zilele de 19, 20 și 21 martie a.c. 

La lucrările Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic din data de 19 
martie a.c. au fost prezenţi 15 deputaţi din numărul total de 17 membri 
ai comisiei. 

Domnul deputat Ion Cupă(ALDE) a absentat de la lucrările comisiei 
fiind plecat în delegație oficială. 

Domnul deputat Suciu Vasile-Daniel(PSD) a absentat de la lucrările 
comisiei. 

La lucrările Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic din data de 20 
martie a.c. au fost prezenţi 14 deputaţi din numărul total de 17 membri 
ai comisiei. 

Domnul deputat Ion Cupă(ALDE) a absentat de la lucrările comisiei 
fiind plecat în delegație oficială. 

Domnul deputat Suciu Vasile-Daniel(PSD) și domnul deputat Zainea  
Cornel(USR) au absentat de la lucrările comisiei. 

La lucrările Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic din data de 21 
martie a.c. au fost prezenţi 13 deputaţi din numărul total de 17 membri 
ai comisiei. 

Domnul deputat Ion Cupă(ALDE) a absentat de la lucrările comisiei 
fiind plecat în delegație oficială. 

Domnul deputat Farago Petru(UDMR), domnul deputat Suciu Vasile-
Daniel(PSD) și domnul deputat Zainea Cornel(USR) au absentat de la 
lucrările comisiei. 

 

Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru mediu și echilibru ecologic  
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Lucrările şedinţei din data de 19 martie a.c. au fost conduse de 
domnul deputat Lucian-Eduard Simion, vicepreședinte al Comisiei pentru 
mediu şi echilibru ecologic din Camera Deputaților. 

La şedinţa din data de 19 martie a.c. au participat în calitate de 
invitați:domnul Laurențiu Neculaescu, secretar de stat în cadrul Ministerului 
Mediului; doamna Moisă Niculina, consilier în cadrul Ministerului Mediului; 
domnul Zarzără Adrian, consilier juridic în cadrul Ministerului Agriculturii și 
Dezvoltării Rurale și domnul Popescu Cristian, specialist în cadrul Ministerului 
Apărării Naționale. 

Pe ordinea de zi a ședinței din data de 19 martie a.c. au figurat 
următoarele proiecte: 

AVIZE 

1. PL-x nr. 94/2019 Proiect de Lege privind Codul aerian. 
2. PL-x nr. 116 /2019 Propunere legislativă pentru modificarea şi 

completarea art.12 din Legea nr.458/2002 privind calitatea apei potabile. 
3. PL-x nr. 117 /2019 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei 

Guvernului nr.3/2019 pentru modificarea şi completarea art.8 din 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.34/2000 privind produsele 
agroalimentare ecologice. 

 
SESIZĂRE ÎN FOND 

 
4. Pl-x nr. 69/2018 Propunere legislativă pentru modificarea Legii 

nr.211/2011 privind regimul deşeurilor. 

La punctul 1 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul de lege privind 
Codul aerian. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare activităţile aeronautice 
civile şi militare pe teritoriul şi în spaţiul aerian naţional, va stabili instituţiile 
cu atribuţii în domeniul administrării aviaţiei civile şi militare, precum şi 
competenţele şi atribuţiile altor organisme în domeniul administrării aviaţiei 
civile şi militare, precum şi competenţele şi atribuţiile altor organisme în 
domeniul siguranţei şi securităţii aviaţiei. Noile prevederi creează cadrul legal 
necesar cooperării civil-militare la nivel instituţional şi stabileşte un limbaj şi 
o conduită comună în domeniul aeronautic pentru toţi utilizatorii spaţiului 
aerian naţional, fără a fi afectate atribuţiile specifice ale acestora. Se 
asigură, astfel, creşterea nivelului de siguranţă a zborului prin aplicarea unor 
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standarde comune în cadrul activităţilor aeronautice militare, standarde care 
vor fi asigurate le nivelul celor europene şi NATO, precum şi pentru zonele 
de interes militar şi de servitute aeronautică. La nivelul dreptului european 
derivat, în raport cu obiectul specific de reglementare al proiectului, prezintă 
incidenţă o serie de regulamente europene, ale căror dispoziţii sunt 
obligatorii şi direct aplicabile în spaţiul juridic al statelor membre ale UE, 
potrivit art.288 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene (TFUE), 
parte constitutivă a Tratatului de la Lisabona, amintind aici următoarele: 
Regulamentul (UE) 2018/1139 al Parlamentului European şi al Consiliului din 
4 iulie 2018 privind normele comune în domeniul aviaţiei civile şi de 
înfiinţare a Agenţiei Uniunii Europene pentru Siguranţa Aviaţiei, de 
modificare a Regulamentelor (CE) nr.2111/2005, (CE) nr.1008/2008, (UE) 
nr.996/2010, (UE) nr.376/2014 şi a Directivelor 2014/30/UE şi 2014/53/UE 
ale Parlamentului European şi ale Consiliului, precum şi de abrogare a 
Regulamentelor (CE) nr.552/2004 şi (CE) nr.216/2008 ale Parlamentului 
European şi ale Consiliului şi a Regulamentului (CEE) nr.3922/91 al 
Consiliului; Regulamentul (UE) nr.139/2014 al Comisiei din 12 februarie 
2014 de stabilire a cerinţelor tehnice şi a procedurilor administrative 
referitoare la aerodromuri în temeiul Regulamentului (CE) nr.216/2008 al 
Parlamentului European şi al Consiliului; Regulamentul de punere în aplicare 
(UE) nr.391/2013 al Comisiei din 3 mai 2013 de stabilire a unei scheme 
comune de tarifare pentru serviciile de navigaţie aeriană; Regulamentul (UE) 
nr.965/2012 al Comisiei din 5 octombrie 2012 de stabilire a cerinţelor 
tehnice şi a procedurilor administrative referitoare la operaţiunile aeriene în 
temeiul Regulamentului (CE) nr.216/2008 al Parlamentului European şi al 
Consiliului; Regulamentul (UE) nr.996/2010 al Parlamentului European şi al 
Consiliului din 20 octombrie 2010 privind investigarea şi prevenirea 
accidentelor şi incidentelor survenite în aviaţia civilă şi de abrogare a 
Directivei 94/56/CE; Regulamentul (CE) nr.300/2008 al Parlamentului 
European şi al Consiliului din 11 martie 2008 privind norme comune în 
domeniul securităţii aviaţiei civile şi de abrogare a Regulamentului (CE) 
nr.2320/2002. 

S-a arătat că proiectul de lege se încadrează în categoria legilor 
organice, 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, Consiliul Suprem de Apărare a Țării  avizeazp favorabil proiectul 
de lege. 
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În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotarât cu unanimitate de 
voturi întocmirea unui aviz favorabil proiectului de lege. 

La punctul 2 al ordinii de zi a fost prezentată propunere legislativă 
pentru modificarea şi completarea art.12 din Legea nr.458/2002 privind 
calitatea apei potabile. 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea 
art.12 din Legea nr.458/2002, în sensul instituirii obligaţiei producătorilor de 
apă de înscriere a concentraţiei de nitraţi şi nitriţi pe etichetele sticlelor sau 
ale recipientelor în care este îmbuteliată apa potabilă. 

S-a arătat că propunerea legislativă se încadrează în categoria legilor 
ordinare, Camera Deputaților este Cameră Decizională, Senatul a 
respins propunerea legislativă, Consiliul Legislativ avizează favorabil 
propunerea legislativă. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotarât cu unanimitate de 
voturi întocmirea unui aviz favorabil propunerii legislative. 

La punctul 3 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.3/2019 pentru modificarea şi 
completarea art.8 din Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.34/2000 
privind produsele agroalimentare ecologice. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.34/2000. Intervenţiile 
legislative vizează reglementarea participării personalului cu atribuţii de 
inspecţii tehnice de la nivel central sau teritorial din cadrul Ministerului 
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, la acţiunea de prelevare probe de sol, apă, 
plante şi din produsele agroalimentare ecologice, efectuată de organismele 
de control. Totodată, se reglementează posibilitatea încheierii de protocoale 
de colaborare cu laboratoare oficiale şi de referinţă naţionale, desemnate 
potrivit prevederilor art.12 şi art.33 din Regulamentul (CE) nr.882/2004, de 
către o altă autoritate naţională, şi care pot efectua analiza probelor 
prelevate în cadrul controalelor oficiale, precum şi elaborarea unei proceduri 
în vederea desemnării laboratoarelor oficiale şi de referinţă naţionale, 
procedură ce va fi aprobată prin ordin de ministru al agriculturii şi dezvoltării 
rurale. 

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, Consiliul Legislativ avizează favorabil 
proiectul de lege.  

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotarât cu majoritate de 
voturi întocmirea unui aviz favorabil proiectului de lege. 

La punctul 4 al ordinii de zi a fost prezentată propunerea legislativă 
pentru modificarea Legii nr.211/2011 privind regimul deşeurilor. 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi 
completarea Legii nr.211/2011, în vederea majorării cuantumului amenzilor 
şi a introducerii unor sancţiuni complementare pentru nerespectarea 
interdicţiei de abandonare a deşeurilor. 

S-a arătat că propunerea legislativă se încadrează în categoria legilor 
ordinare, Camera Deputaților este Cameră Decizională, Senatul a 
respins propunerea legislativă, Consiliul Legislativ avizează favorabil 
propunerea legislativă. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotarât cu unanimitate de 
voturi întocmirea unui raport de adoptare cu amendamente admise 
propunerii legislative. 

Lucrările Comisiei din data de 20 și 21 martie a.c. s-au desfăşurat în 
cadrul grupurilor de lucru constituite în vederea studierii proiectelor de lege 
şi a altor documente înregistrate la Comisie. 

 
 
 
 

   VICEPREȘEDINTE                                 SECRETAR 
         Lucian-Eduard SIMION                                     Petru FARAGO 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Consultant parlamentar, Ing. Andrei-Georgian Pîrvan 
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