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PROCES VERBAL  
din 16 și 18 februarie 2016 

 

 

Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 16 
şi 18 februarie a.c. 

 

La lucrările Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic din ziua de 16 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). 

 

La lucrările Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic din ziua de 18 februarie 
a.c. din numărul total de 20 membri ai Comisiei au fost prezenţi 18 deputaţi, fiind 
absenți: domnul deputat Moţ Constantin-Stelian-Emil (PSD) și domnul deputat 
Molnár Zsolt (UDMR). 

 
La şedinţa din data de 16 februarie a.c. au participat în calitate de invitaţi: 
domnul Lascu Viorel Traian, Secretar de stat, Ministerul Mediului, Apelor şi 
Pădurilor; domnul Croitoru Adi, Director, Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor; 
domnul Burduşel Emil, Consilier, Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor; doamna 
Erika Stanciu, Secretar de Stat, Mnisterul Mediului, Apelor şi Pădurilor; domnul 
Vlaicu Marius, Consilier; Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor; doamna Lupu 
Corina, Secretar de Stat Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor. 
 

Lucrările comisiei din data de 16 februarie a.c au fost conduse de doamna 
deputat Lucia-Ana Varga, vicepreşedintele Comisiei pentru mediu şi echilibru 
ecologic. 

 

Pe ordinea de zi a şedinţei au figurat următoarele puncte: 

 



SESIZĂRI ÎN FOND 

 
1. PL-x 762/2015 Proiect de Lege privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru 
Arii Naturale Protejate. 
2. PL-x nr. 831/2015 Proiect de Lege pentru completarea art.36 din Legea 
nr.46/2008 - Codul silvic. 
3. PL-x nr. 867/2015 Proiect de Lege pentru completarea art.67 din Legea 
nr.46/2008 - Codul silvic. 
4. PL-x nr. 894/2015 Proiect de Lege pentru completarea art.36 din Legea 
nr.46/2008 - Codul silvic. 
5. Pachet de măsuri privind economia circulară - COM(2015)614- 
Comunicare a Comisiei către Parlamentul European,Consiliu, Comistetul Economic 
şi Social European şi Comitetul Regiunilor, COM(2015)595 - Propunere de 
Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului –de modificare a Directivei 
2008/98/CE privind deşeurile, COM(2015)596 - Propunere de Directivă a 
Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei 94/62/CE  
privind ambalajele şi deşeurile de ambalaje, COM(2015)594 - Propunere de 
Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei 
1999/31/CE privind depozitarea deşeurilor, COM(2015)593 - Propunere de 
Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei 
2000/53/CE privind vehiculele scoase din uz, a Directivei 2006/66/CE privind 
bateriile și acumulatorii și deșeurile de baterii și acumulatori și a Directivei 
2012/19/UE privind deșeurile de echipamente electrice și electronice. 

 
La punctul 1 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul de Lege privind înfiinţarea 
Agenţiei Naţionale pentru Arii Naturale Protejate (PL-x 762/2015).   
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. Proiectul de 
lege a fost amânat, cu unanimitate de voturi. 

  

La punctul 2 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul de Lege pentru completarea 
art.36 din Legea nr.46/2008 - Codul silvic. (PL-x nr. 831/2015). 



Proiectul de lege are ca obiect completarea Legii nr.46/2008 - Codul silvic, cu 
modificarile §i completarile ulterioare, în vederea scoaterii din fondul forestier 
national a suprafeţelor de teren pe amplasamentul carora se afla monumente 
istorice care fac parte din Lista Patrimoniului Mondial UNESCO și care figurează ca 
situri arheologice in Repertoriul Arheologic National 
S-a arătat că proiectul de lege se încadrează în categoria legilor organice, 
Camera Deputaţilor este Cameră Decizională, Consiliul Legislativ avizează 
favorabil proiectul de lege, Senatul a adoptat propunerea legislativă. Proiectul de 
lege a fost amânat cu unanimitate de voturi. 

 

La punctul 3 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul de Lege pentru completarea 
art.67 din Legea nr.46/2008 - Codul silvic. (PL-x nr. 867/2015). 
Proiectul de lege are ca obiect completarea art.67 din Legea nr.46/2008 - Codul 
silvic, republicată, în vederea reabilitării drumurilor comunale din zonele în care se 
desfăşoară activitatea de exploatare şi valorificare a masei lemnoase 
.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. Proiectul de 
lege a fost respins cu unanimitate de voturi. 

 

La punctul 4 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul de Lege pentru completarea 
art.36 din Legea nr.46/2008 - Codul silvic. (PL-x nr. 894/2015). 
Propunerea legislativă are ca obiect completarea art.36 din Legea nr.46/2008 - 
Codul silvic, republicat, în vederea scoaterii din fondul forestier naţional a 
suprafeţelor de teren pe amplasamentul cărora se află monumente istorice care 
fac parte din Lista Patrimoniului Mondial UNESCO 
S-a arătat că proiectul de lege se încadrează în categoria legilor organice, 
Camera Deputaţilor este Cameră Decizională, Consiliul Legislativ avizează 
favorabil proiectul de lege, Senatul a respins propunerea legislativă. Proiectul de 
lege a fost amânat cu unanimitate de voturi. 

  

La punctul 5 al ordinii de zi a fost prezentat Pachetul de măsuri privind 
economia circulară, compus din Comunicarea Comisiei Europene “Închiderea 
buclei - Un plan de acțiune al UE pentru economia circulară” - COM(2015)614, 
Propunerea de Directivă de modificare a Directivei 2000/53/CE privind vehiculele 
scoase din uz, a Directivei 2006/66/CE privind bateriile şi acumulatorii şi deşeurile 
de baterii şi acumulatori şi a Directivei 2012/19/UE privind deşeurile de 



echipamente electrice şi electronice - COM(2015)593, Propunerea de Directivă 
de modificare a Directivei 1999/31/CE privind depozitarea deşeurilor - 
COM(2015)594, Propunerea de Directivă de modificare a Directivei-cadru 
2008/98/CE privind deşeurile - COM(2015)595 și Propunerea de Directivă de 
modificare a Directivei 94/62/CE privind ambalajele şi deşeurile de ambalaje - 
COM(2015)596. Pachetul de măsuri privind economia circulară a primit un 
proiect de opinie favorabil cu unanimitate de voturi. 

 

Lucrările Comisiei din data de 18 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.  

 

 

 
 

VICEPREŞEDINTE,                                           SECRETAR, 
             LUCIA-ANA VARGA                           VASILE DANIEL SUCIU 


