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PROCES VERBAL  
din 9 şi 11 februarie 2016 

Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 
9 şi 11 februarie a.c. 

La lucrările Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic din zilele  de 9 şi 11 
februarie  a.c. din numărul total de 20 membri ai Comisiei au fost prezenţi 19 
deputaţi, fiind absent domnul deputat Moţ Constantin-Stelian-Emil (PSD). 

În ziua de 9 septembrie a.c., a avut loc şedinţa comună a Comisiei pentru 
mediu şi echilibru ecologic cu Comisia pentru industrii şi servicii.  

La şedinţa comună au participat în calitate de invitaţi: doamna Lupu Corina, 
Secretar de Stat Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor; doamna Marilena Ghiu, 
Director, Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor; domnul Francisc Senzaconi, 
Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă. 

Lucrările şedinţei comune din data de 9 februarie a.c. au fost conduse de 
către domnul Iulian Iancu, preşedintele  Comisiei pentru industrii şi servicii. 

Pe ordinea de zi a şedinţei comune au figurat următoarele puncte: 

1. Pl-x 119/2015- Propunere legislativă pentru modificarea Legii minelor 
nr.85/2003.  

2. Pl-x 242/2015- Propunere legislativă privind metodele de extracţie a 
hidrocarburilor neconvenţionale pe teritoriul României. 

3. PL-x 761/2015- Proiect de Lege privind controlul asupra pericolelor de 
accident major în care sunt implicate substanţe periculoase. 

La punctul 1 a fost prezentată propunerea legislativă pentru modificarea Legii 
minelor nr.85/2003(Pl-x 119/2015). 

Propunerea legislativă are ca obiect modificarea Legii minelor nr.85/2003, cu 
modificările şi completările ulterioare. Potrivit Expunerii de motive, demersul 
legislativ are în vedere ca anumite resurse minerale, respectiv rocile utile, apele 
geotermale, gazele care le însoţesc, apele minerale naturale (gazoase şi plate), 
apele minerale terapeutice, care în prezent se află în domeniul public al statului, 
să aparţină domeniului public al unităţilor administrativ-teritoriale în raza cărora 
se află, în vederea unei mai bune valorificări în interesul acestora. 



S-a arătat că proiectul de lege se încadrează în categoria legilor organice , 
Camera Deputaţilor este Cameră Decizională, Consiliul Legislativ avizează 
favorabil propunerea legislativă, Senatul a respins propunerea legislativă.  
Supusă dezbaterilor, respectiva propunere legislativă a fost amânată cu 
unanimitate de voturi. 

La punctul 2 a fost prezentată propunerea legislativă privind metodele de 
extracţie a hidrocarburilor neconvenţionale pe teritoriul României. (Pl-x 
242/2015). 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare metodele de extracţie a 
hidrocarburilor neconvenţionale pe teritoriul României, urmărindu-se instituirea 
unui mecanism legislativ şi instituţional care să permită exploatarea acestor 
resurse pe baza unor tehnologii mai eficiente şi lipsite de riscuri pentru mediu, 
economie şi comunităţile locale. 

S-a arătat că proiectul de lege se încadrează în categoria legilor organice, 
Camera Deputaţilor este Cameră Decizională, Consiliul Legislativ avizează 
favorabil propunerea legislativă, Senatul a respins propunerea legislativă. 
Supusă dezbaterilor, respectiva propunere legislativă a fost amânată cu 
unanimitate de voturi. 

La punctul 3 a fost prezentat proiectul de lege privind controlul asupra 
pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase(PL-x 
761/2015). 

Proiectul de lege are ca obiect crearea cadrului juridic privitor la controlul 
asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţele 
periculoase, ca urmare a necesităţii adaptării şi actualizării legislaţiei naţionale cu 
noile reglementări europene în acest domeniu, în contextul îndeplinirii 
angajamentelor ce-i revin României şi care derivă din calitatea sa de stat 
membru al Uniunii Europene, evitând astfel, eventualele sancţiuni generate de 
nerespectarea legislaţiei europene, prin depăşirea termenului de transpunere a 
Directivei 2012/18/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 4 iulie 2012 
privind controlul pericolelor de accidente majore care implică substanţe 
periculoase, de modificare şi ulterior de abrogare a Directivei 96/82/CE a 
Consiliului, respectiv 31 mai 2015, contribuind la asigurarea, într-o manieră 
coerentă şi eficientă, a unui înalt nivel de protecţie a sănătăţii umane şi a 
mediului(PL-x 761/2015). 

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. Supus 
dezbaterilor, proiectul de lege a fost aprobat cu unanimitate de voturi. 



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

Pe ordinea de zi a figurat următorul punct:  

 

SESIZARE ÎN FOND 

 

PL-x 762/2015- Proiect de Lege privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru 
Arii Naturale Protejate. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare înfiinţarea Agenţiei Naţionale 
pentru Arii Protejate, instituţie publică cu personalitate juridică în subordinea 
autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului. 

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 propunerea legislativă.  

Lucrările comisiei din data de 9 februarie a.c. au fost conduse de doamna 
deputat Carmen Ileana Moldovan, preşedintele Comisiei pentru mediu şi echilibru 
ecologic.                                        

Lucrările comisiei din data de 11 februarie 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, 
CARMEN ILEANA MOLDOVAN                      VASILE DANIEL SUCIU 


