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PROCES VERBAL 

din 14, 15 și 16 februarie 2017 

Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 14, 
15 și 16 februarie a.c. 

La lucrările Comisiei din 14 februarie a.c. au fost prezenţi 16 deputaţi din 
numărul total de 16 membri ai comisie. 

La lucrările Comisiei din 15 și 16 februarie a.c. au fost prezenţi 15 deputaţi din 
numărul total de 16 membri ai comisie, fiind absent domnul deputat Farago 
Petru(UDMR). 

La şedinţa din data de 14 februarie a.c. au participat în calitate de invitaţi: 
doamna Boni Cucu, director general în cadrul Ministerului Finanțelor Publice, 
doamna Elena Neroiu, consilier în cadrul Ministerului Finanțelor Publice și domnul 
Arsene Cosmin Mădălin, consultant din partea Serban&Musneci Associates. 

Lucrările comisiei din data de 14 februarie a.c. au fost conduse de domnul 
deputat Remus-Adrian Borza, preşedintele Comisiei pentru mediu şi echilibru 
ecologic. 

Pe ordinea de zi a şedinței din data de 14 februarie a.c. au figurat următoarele 
proiecte: 

AVIZE 

1. Pl-x 513/2016 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.205/2004 privind 
protecţia animalelor 

2. Pl-x 13/2017  Proiect de Lege pentru aprobarea Contractului cadru de 
finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii (România UE co-
finanţare pentru mediu 2014-2020) , semnat la Luxemburg, la 16 iunie 2016 

3. Pl-x 23/2017   Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.51/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr.171/2010 
privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice 



La punctul 1 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul de Lege pentru 
modificarea Legii nr.205/2004 privind protecţia animalelor (Pl-x 513/2016).  

Proiectul de lege are ca obiect modificarea si completarea Legii nr.205/2001 
privind protecţia animalelor, republicată, în sensul majorării limitelor speciale ale 
pedepselor şi ale amenzilor contravenţionale prevăzute în actul normativ de 
bază. 

S-a arătat că proiectul de lege se încadrează în categoria legilor organice, 
Camera Deputaţilor este Cameră Decizională, Senatul a adoptat proiectul de 
lege, Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de lege. Supus dezbaterilor 
proiectul de lege a fost avizat negativ cu unanimitate de voturi cu un 
amendament respins.  

La punctul 2 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul de Lege pentru aprobarea 
Contractului cadru de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii 
(România UE co-finanţare pentru mediu 2014-2020), semnat la Luxemburg, la 
16 iunie 2016 (Pl-x 13/2017). 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare aprobarea Contractului cadru 
de finanțare dintre România și Banca Europeană de Investiții (România UE co-
finanțare pentru mediu 2014-2020), semnat la Luxemburg, la 16 iunie 2016. 
Astfel, împrumutul contractat prin intermediul acestui Contract se circumscrie 
prevederilor privind legislația în domeniul datoriei publice, fiind destinat finanțării 
deficitului bugetului de stat și refinanțării datoriei publice guvernamentale, a cărui 
disponibilizare are la bază realizarea obiectivelor de investiții cuprinse în axele 
prioritare 3,4 și 5 din Programul Operațional Infrastructură Mare. Axele prioritare 
3,4 și 5 se referă, printre altele, la promovarea utilizării eficiente a resurselor prin 
dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată și de management al deșeurilor, 
protejarea și conservarea biodiversității și refacerea ecosistemelor degradate, 
promovarea adaptării la schimbările climatice, prevenirea și gestionarea 
riscurilor. 

S-a arătat că proiectul de lege se încadrează în categoria legilor ordinare, 
Camera Deputaţilor este prima Cameră sesizată, Consiliul Legislativ a avizat 
favorabil proiectul de lege. Supus dezbaterilor proiectul de lege a fost avizat 
favorabil cu unanimitate de voturi. 

La punctul 3 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.51/2016 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor 
silvice (Pl-x 23/2017). 



Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea 
Legii nr.171/2010, în sensul consolidării cadrului legal, precum şi al întăririi 
capacităţii de control privind integritatea fondului forestier naţional, trasabilitatea 
materialelor lemnoase şi lupta împotriva tăierilor fără drept de masă lemnoasă 
din lem.nul forestier naţional şi din vegetaţia forestieră de pe terenurile din afara 
acestuia. 

S-a arătat că proiectul de lege se încadrează în categoria legilor ordinare, 
Camera Deputaţilor este Cameră Decizională, Senatul a adoptat proiectul de 
lege ca urmarea a depășirii termenului de adoptare, potrivit art.115 alin (5) din 
Constituția României republicată, Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul 
de lege. Supus dezbaterilor proiectul de lege  a fost amânat cu unanimitate de 
voturi. 

Lucrările Comisiei din data de 15 și 16 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, 
       Av.Dr. Remus-Adrian Borza                                 Farago PETRU  
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