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                                                                                                        4.07.2019 
  
 

PROCES VERBAL  

din 1, 2 și 4 iulie 2019 

 

Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic şi-a desfăşurat lucrările în 
zilele de 1, 2 și 4 iulie a.c. 

La lucrările Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic din data de 1 
iulie a.c. au fost prezenţi 14 deputaţi din numărul total de 17 membri ai 
comisiei. 

Domnul deputat Simion Lucian-Eduard(PSD) 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 2 
iulie a.c. au fost prezenţi 14 deputaţi din numărul total de 17 membri ai 
comisiei. 

Domnul deputat Simion Lucian-Eduard(PSD) a fost înlocuit cu doamna 
deputat Teiș Alina(PSD), doamna deputat Mihălcescu Carmen Ileana(PSD) a 
fost înlocuită cu domnul deputat Cocoș Vasile(PSD) și domnul deputat Suciu 
Vasile-Daniel(PSD) a fost înlocuit cu domnul deputat Toma Ilie(PSD). 

La lucrările Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic din data de 4 
iulie a.c. au fost prezenţi 14 deputaţi din numărul total de 17 membri ai 
comisiei. 

Domnul deputat Simion Lucian-Eduard(PSD) 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. 
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 Lucrările şedinţei din data de 2 iulie a.c. au fost conduse de domnul 
deputat Ion Cupă, președintele Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic 
din Camera Deputaților. 
 La şedinţa din data de 2 iulie a.c. au participat în calitate de invitați: 
Adi Croitoru, Președintele Agenției Naționale pentru Arii Naturale Protejate; 
Valentin Toma, secretar general în cadrul Agenției Naționale pentru Arii 
Naturale Protejate; Ana-Maria Bușoniu, secretar de stat în cadrul Ministerului 
Fondurilor Europene; Dan Trifu, membru în cadrul Fundației Coaliția Natura 
2000 și Florin Stoican, membru în cadrul Fundației Coaliția Natura 2000. 

 Pe ordinea de zi a ședinței din data de 2 iulie a.c. a figurat proiectul 
de Lege privind modificarea şi completarea unor acte normative din 
domeniul protecţiei mediului (PL-x nr. 315/2019). 
 Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.57/2007 şi a Legii nr.95/2016, în scopul 
eliminării blocajelor în implementarea proiectelor de infrastructură şi al 
asigurării unei comunicări eficiente şi rapide interinstituţională la nivel 
central. Prin măsurile propuse, în cadrul procedurilor de reglementare pentru 
dezvoltarea proiectelor de infrastructură mare se vor elimina blocajele, 
amânările sau prelungirile nejustificate de emiterea/neemiterea avizului de 
către custozii actuali astfel încât ANANP va uniformiza procedurile de emitere 
a avizelor. 

S-a arătat că proiectul de lege se încadrează în categoria legilor 
ordinare, Camera Deputaților este Cameră decizională, Senatul a 
adoptat proiectul de lege, Consiliul Legislativ avizează favorabil 
proiectul de lege, Guvernul susține adoptarea proiectului de lege.  

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât cu majoritate de 
voturi întocmirea unui raport de adoptare cu amendamente admise și 
response proiectului de lege. 

La finalizarea ședinței, ordinea de zi a fost suplimentată cu proiectul de 
Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.81/2000 
privind inspecţia tehnică periodică a vehiculelor înmatriculate sau 
înregistrate în România (PL-x nr. 307/2019). 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi 
completarea Ordonanţei Guvernului nr.81/2000, în sensul ca activitatea de 
inspecţie tehnică periodică să se poată realiza, atât pe teritoriul României, 
cât şi pe teritoriul Republicii Moldova, pe teritoriul statelor membre ale 
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Spaţiului Economic European şi pe teritoriul Confederaţiei Elveţiene, prin 
operatori economici autorizaţi, numai pe baza unui contract de franciză 
încheiat cu R.A.R. de către aceştia, în condiţiile legii. Pe teritoriul Republicii 
Moldova, al statelor membre ale Spaţiului Economic European şi pe teritoriul 
Confederaţiei Elveţiene activitatea de inspecţie tehnică periodică a 
vehiculelor înmatriculate sau înregistrate în România se face numai prin 
persoane autorizate în România, în condiţiile prezentei legi. 

S-a arătat că proiectul de lege se încadrează în categoria legilor 
ordinare, Camera Deputaților este Cameră decizională, Senatul a 
adoptat proiectul de lege, Consiliul Legislativ avizează favorabil 
proiectul de lege.  

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

La finalizarea ședinței, membrii Comisiei pentru mediu și echilibru 
ecologic s-au reunit cu membrii Comisiei pentru administrație publică și 
amenajarea teritoriului pentru a dezbate în ședință comună proiectul de 
Lege pentru modificarea şi completarea articolului 16 din Ordonanţa de 
urgenţã a Guvernului nr.195/2005 privind protecţia mediului (PL-x nr. 
316/2019). 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi 
completarea articolului 16 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.195/2005, în sensul în care valabilitatea autorizaţiilor de mediu şi a 
autorizaţiilor integrate de mediu să nu mai fie limitată în timp, ci pe toată 
durata desfăşurării activităţii, cu acordarea unei vize de funcţionare anuală, 
intervenţii care au ca scop închiderea unor proceduri de infringement 
declanşate de Comisia Europeană împotriva României, pentru neplicarea 
unitară a procedurilor de reglementare, precum şi a celor declanşate pentru 
funcţionarea unor operatori economici fără autorizaţie/autorizaţie integrată 
de mediu valabilă. 

S-a arătat că proiectul de lege se încadrează în categoria legilor 
ordinare, Camera Deputaților este Cameră decizională, Senatul a 
adoptat proiectul de lege, Consiliul Legislativ avizează favorabil 
proiectul de lege.  

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât cu majoritate de 
voturi întocmirea unui raport comun de adoptare cu amendamente 
admise proiectului de lege. 
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Lucrările Comisiei din data de 4 iulie a.c. s-au desfăşurat în cadrul 
grupurilor de lucru constituite în vederea studierii proiectelor de lege şi a 
altor documente înregistrate la comisie. 

 
 
 
 
 
 
 
 

PREȘEDINTE,                                SECRETAR, 
                  Ion CUPĂ                                            Petru FARAGO 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Consultant parlamentar,  
Ing. Andrei-Georgian Pîrvan 
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