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06.11.2020 

  

PROCES VERBAL  

din 2 și 3 noiembrie 2020 

 

Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic şi-a desfăşurat lucrările 
în zilele de 2 și 3 noiembrie a.c. 

La lucrările Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic din data de 2 
noiembrie a.c. au fost prezenţi 15 deputaţi din numărul total de 15 
membri ai comisiei, dintre care 10 deputați  au fost prezenți online și 
cinci deputați  au fost prezenți la sediul Camerei Deputaților , conform 
listei de prezență. 

La lucrările Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic din data de 3 
noiembrie a.c. au fost prezenţi 15 deputaţi din numărul total de 15 
membri ai comisiei, dintre care 10 deputați  au fost prezenți online și 
cinci deputați  au fost prezenți la sediul Camerei Deputaților , conform 
listei de prezență. 

În data de 2 noiembrie a.c., a avut loc ședința online a Comisiei 
pentru mediu şi echilibru ecologic prin intermediul aplicației Zoom.  
 Lucrările şedinţei online au fost conduse de domnul deputat Simion 
Lucian-Eduard, vicepreședinte al Comisiei pentru mediu şi echilibru 
ecologic din Camera Deputaților. 

La ședința online au participat în calitate de invitați domnul Bulf 
Cornel Cătălin, secretar de stat în cadrul Ministerului Economiei, Energiei 
și Mediului de Afaceri și domnul Turdean Nicolae, președinte al Agenției 
Naționale pentru Resurse Minerale. 

S-a supus votului online programul de lucru și ordinea de zi, 
acestea fiind adoptate cu unanimitatea de voturi a celor prezenți. 
 Pe ordinea de zi a ședinței online din data de 2 noiembrie a.c. au 
figurat următoarele proiecte: 

 
 
 
 

  

Parlamentul României 
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AVIZE 
 

1. PL-x nr. 650/2020 Proiect de Lege privind trecerea unor 
imobile din proprietatea privată sau publică, după caz, a statului în 
proprietatea publică a judeţului Bihor şi în administrarea Consiliului 
judeţean Bihor. 

2. PL-x nr. 640/2020 Proiect de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.156/2020 privind unele măsuri 
pentru susţinerea dezvoltării teritoriale a localităţilor urbane şi rurale din 
România cu finanţare din fonduri externe nerambursabile. 

3. PL-x nr. 639/2020 Proiect de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.155/2020 privind unele măsuri 
pentru elaborarea Planului naţional de relansare şi rezilienţă necesar 
României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi 
nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă. 
 

SESIZĂRI ÎN FOND 
 

4. Pl-x nr. 344/2019 Propunere legislativă pentru modificarea 
art.21 alin.(2) din Legea nr.85/2003 - Legea minelor. 

5. PL-x nr. 546/2017 Proiect de Lege privind completarea art. 
45 din Legea minelor nr.85/2003. 

 
La punctul 1 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul de lege 

privind trecerea unor imobile din proprietatea privată sau publică, după 
caz, a statului în proprietatea publică a judeţului Bihor şi în administrarea 
Consiliului judeţean Bihor. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare aprobarea trecerii 
unor imobile - terenuri şi construcţii, aflate, după caz, în administrarea 
unor ministere, în proprietatea publică a judeţului Bihor şi în 
administrarea Consiliului judeţean Bihor. Intervenţia legislativă este 
argumentată în expunerea de motive prin faptul că „în prezent, bunurile 
vizate sunt într-o stare deplorabilă, clădirile în cea mai mare parte sunt 
nefolosite şi în stare avansată de degradare, iar terenurile neîngrijite, 
stare ce denotă un vădit interes din partea autorităţilor în administrarea 
cărora se află”. 

S-a arătat că proiectul de lege se încadrează în categoria legilor 
ordinare, Camera Deputaților este Cameră decizională, Senatul a 
adoptat proiectul de lege ca urmare a depășirii termenului de adoptare, 
potrivit art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României republicată, 
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Consiliul Legislativ avizează negativ proiectul de lege, Consiliul 
Economic și Social avizează favorabil proiectul de lege. 

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

La punctul 2 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul de lege 
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.156/2020 
privind unele măsuri pentru susţinerea dezvoltării teritoriale a localităţilor 
urbane şi rurale din România cu finanţare din fonduri externe 
nerambursabile. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare stabilirea unor 
măsuri pentru susţinerea dezvoltării teritoriale a localităţilor urbane şi 
rurale din România, cu finanţare din fonduri externe nerambursabile, 
precum şi a unor măsuri temporare de sprijin ale acestora. Proiectul 
propune reglementarea raporturilor dintre zona urbană şi cea rurală, 
precum şi categoriile de investiţii care pot fi finanţate la nivel urban în 
baza unor strategii de dezvoltare. Majoritatea municipiilor şi oraşelor au 
adoptat practica elaborării Strategiilor Integrate de Dezvoltare Urbană 
(SIDU), valorificând rolul acestor strategii în planificarea locală. 

S-a arătat că proiectul de lege se încadrează în categoria legilor 
ordinare, Camera Deputaților este Cameră decizională, Senatul a 
adoptat proiectul de lege ca urmare a depășirii termenului de adoptare, 
potrivit art.115 alin.(5) din Constituția României republicată, 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 punctul 3 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul de lege 
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.155/2020 
privind unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de relansare şi 
rezilienţă necesar României pentru accesarea de fonduri externe 
rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi 
rezilienţă. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare stabilirea unor 
măsuri pentru elaborarea Planului Naţional de Relansare şi Rezilienţă 
(denumit în continuare „PNRR”), necesar României pentru accesarea de 
fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de 
Redresare şi Rezilienţă. Sprijinul financiar se utilizează pentru finanţarea 
proiectelor de investiţii de interes strategic naţional/local din următoarele 
domenii: infrastructura pentru sisteme de irigare/umectare a solului 
pentru combaterea riscului de secetă, combaterea eroziunii solului, 
drenare şi desecare, protecţie antigrindină, împăduriri; infrastructura 
pentru mobilitate urbană, regenerare urbană, turism şi cultură, 
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ecologizare platforme industriale, înfiinţare/reabilitare/modernizare 
campusuri şcolare necesare învăţământului profesional şi tehnic, 
reabilitare/modernizare/extindere sisteme centralizate de producere şi 
distribuţie a energiei termice necesare populaţiei; infrastructura din 
domeniul sănătăţii publice; infrastructura pentru cercetare în domeniul 
transferului tehnologic; infrastructura de apă-canalizare; infrastructura 
edilitară: apa-canalizare, modernizare/extindere/reabilitare/dezvoltare de 
drumuri interioare ale localităţilor, mobilitate urbană în parteneriat cu 
localităţile urbane, regenerare urbană, sistem de iluminat public, sisteme 
centralizate de alimentare cu energie termică destinate localităţilor rurale 
limitrofe localităţilor urbane. 

S-a arătat că proiectul de lege se încadrează în categoria legilor 
ordinare, Camera Deputaților este Cameră decizională, Senatul a 
adoptat proiectul de lege ca urmare a depășirii termenului de adoptare, 
potrivit art.115 alin.(5) din Constituția României republicată, 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 punctul 4 al ordinii de zi a fost prezentată propunerea legislativă 
pentru modificarea art.21 alin.(2) din Legea nr.85/2003 - Legea minelor. 
  Propunerea legislativă are ca obiect abrogarea art.21 alin (2) din 
Legea Minelor  nr.85/2003, cu modificările și completările ulterioare, 
intervenția legislativă fiind argumentată în Expunerea de motive prin 
faptul că „Față de toată aceasta legislație de mediu care poate fi 
ulterioară obținerii licenței miniere/petroliere, articolul 21 alin. 2 este în 
contradicție și, pentru a evita orice interpretări neconstituționale, el 
trebuie abrogat expres”. 
  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, Consiliul Economic și Social avizează nefavorabil 
propunerea legislativă. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât cu majoritate  
de voturi întocmirea unui raport preliminar de respingere proiectului 
de lege. 
  La punctul 5 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul de lege 
privind completarea art. 45 din Legea minelor nr.85/2003. 
  Proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea art.45 
din Legea minelor nr.85/2003, în sensul ca un procent de 80% din fiecare 
redevenţă minieră cuvenită bugetului de stat să fie transferat autorităţii 
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locale pe al cărui teritoriu administrativ se desfăşoară exploatarea pentru 
care s-a încasat redevenţă, procent din care 55% să revină bugetului local 
al judeţului şi 25% bugetelor locale ale unităţilor administrativ-teritoriale. 
  S-a arătat că proiectul de lege se încadrează în categoria legilor 
ordinare, Camera Deputaților este Cameră decizională, Senatul a 
adoptat proiectul de lege ca urmare a depășirii termenului de adoptare, 
potrivit art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României republicată, 
Consiliul Legislativ avizează favorabil proiectul de lege. 

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

Lucrările comisiei din ziua de 3 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. 

 
 
 
 
 

PREȘEDINTE,                       SECRETAR, 
                     Ion CUPĂ                                   Petru FARAGO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consultant parlamentar,  
Drd. Ing. Andrei-Georgian Pîrvan 
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