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                                                                                                        13.02.2020 
  

PROCES VERBAL  

din 10, 11, 12 și 13 februarie 2020 

 

Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic şi-a desfăşurat lucrările în 
zilele de 10, 11, 12 și 13 februarie a.c. 

La lucrările Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic din data de 10 
februarie a.c. au fost prezenţi 12 deputaţi din numărul total de 16 
membri ai comisiei. 

Domnul deputat Bichineț Corneliu(PMP), domnul deputat Alexe 
Costel(PNL), domnul deputat Spânu Ion(PRO Europa) și domnul deputat 
Zainea Cornel(USR) au absentat de la lucrările comisiei. 

La lucrările Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic din data de 11 
februarie a.c. au fost prezenţi 13 deputaţi din numărul total de 16 
membri ai comisiei. 

Domnul deputat Bichineț Corneliu(PMP) , domnul deputat Spânu 
Ion(PRO Europa) și domnul deputat Alexe Costel(PNL) au absentat de la 
lucrările comisiei. 

La lucrările Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic din data de 12 
februarie a.c. au fost prezenţi 11 deputaţi din numărul total de 16 
membri ai comisiei. 

Domnul deputat Bichineț Corneliu(PMP), domnul deputat Farago 
Petru(UDMR), domnul deputat Alexe Costel(PNL), domnul deputat Spânu 
Ion(PRO Europa) și domnul deputat Zainea Cornel(USR) au absentat de la 
lucrările comisiei. 
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La lucrările Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic din data de 13 
februarie a.c. au fost prezenţi 11 deputaţi din numărul total de 16 
membri ai comisiei. 

Domnul deputat Bichineț Corneliu(PMP), domnul deputat Alexe 
Costel(PNL), domnul deputat Farago Petru(UDMR), domnul deputat Spânu 
Ion(PRO Europa) și domnul deputat Zainea Cornel(USR) au absentat de la 
lucrările comisiei. 
 Lucrările şedinţei din data de 11 februarie a.c. au fost conduse de 
domnul deputat Cupă Ion, președintele Comisiei pentru mediu şi echilibru 
ecologic din Camera Deputaților. 

 La şedinţa din data de 11 februarie a.c. au participat în calitate de 
invitați: domnul dr. Filaret Brădătan, vicepreședinte în cadrul Autorității 
Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor 
(A.N.S.V.S.A.); doamna dr. Adina Ciurea, șef serviciu în cadrul Autorității 
Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor 
(A.N.S.V.S.A.); domnul Ilie Mihalache, director general în cadrul Ministerului 
Mediului, Apelor și Pădurilor și doamna Olimpia Negru , director general în 
cadrul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor. 

Pe ordinea de zi a ședinței din data de 11 februarie a.c. au figurat 
următoarele proiecte: 

AVIZ 

1. PL-x nr. 637/2019 Proiect de Lege pentru asigurarea condițiilor 
superioare de bunăstare a animalelor vii în timpul transportului de lungă 
durată în afara spațiului comunitar. 

 
SESIZĂRI ÎN FOND 

 
2. PL-x nr. 561/2018 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 

urgenţã a Guvernului nr.75/2018 pentru modificarea şi completarea unor 
acte normative în domeniul protecţiei mediului şi al regimului străinilor. 

3. Pl-x nr. 466/2019 Propunere legislativă pentru abrogarea pct.2 de la 
litera A din Anexa nr.1, pentru completarea Anexei nr.2, precum şi pentru 
modificarea pct.5 din Anexa nr. 3 din Legea vânătorii şi a protecţiei fondului 
cinegetic nr.407/2006. 



3 
 

4. Pl-x nr. 629/2019 Proiect de Lege pentru abrogarea pct.6 de la litera 
B din Anexa nr.1, precum şi pentru completarea Anexei nr.2 din Legea 
vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr.407/2006. 

5. Pl-x nr. 402/2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi 
completarea articolului 3 alineatul (31

 La punctul 1 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul de lege pentru 
asigurarea condiţiilor superioare de bunăstare a animalelor vii în timpul 
transportului de lungă durată în afara spaţiului comunitar. 

) din Legea apelor nr.107 din 25 
septembrie 1996. 

 Proiectul de lege are ca obiect reglementarea condiţiilor asigurării 
asistenţei sanitar-veterinare la efectuarea transportului de animale vii către 
ţări terţe Uniunii Europene, preconizându-se, totodată, modificarea art.16 
alin.(2) din Legea nr.205/2004 privind protecţia animalelor. 
 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, Consiliul Economic 
și Social avizează negativ proiectul de lege. 

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

La punctul 2 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul de lege privind 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.75/2018 pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul protecţiei 
mediului şi al regimului străinilor. 
 Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi 
completarea unor acte normative din domeniul protecţiei mediului, respectiv 
Ordonanţa Guvernului nr.195/2005 privind protecţia mediului, Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, 
conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, Legea 
nr.95/2016 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Arii Naturale 
Protejate şi pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor 
naturale, a florei şi faunei sălbatice. Astfel, se propune ca valabilitatea 
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autorizaţiilor de mediu să nu mai fie cuantificată în timp (5 ani, respectiv 10 
ani), ci să ţină cont de constanţa funcţionării activităţilor economice la 
parametrii iniţiali, dar cu aplicarea unei vize anuale de către autoritatea de 
mediu. Sistemul de autorizare propus va conduce la respectarea condiţiilor 
de mediu de către operatorii economici, dat fiind că, cel puţin odată pe an, 
vor fi supuşi verificărilor de conformare, verificărilor de funcţionare şi, nu în 
ultimul rând, verificărilor referitoare la menţinerea calităţii mediului la starea 
iniţială. De asemenea, prin proiect se modifică art.4 alin.(2) lit.d) din 
Ordonanţa Guvernului nr.25/2014 privind încadrarea în muncă şi detaşarea 
străinilor în România, în sensul stabilirii unui termen de 6 luni ca perioadă în 
care angajatorul să nu fi fost sancţionat.  

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 sesizării de neconstituționalitate formulată de un număr de 13 
senatori aparținând Grupulu i parlamentar al Partidului Uniunea Salvați 
România și de un număr de 14 senatori aparținând Grupului parlamentar al 
Partidului Național Liberal , prin Decizia nr. 214/9.04.2019, Curtea 
Constituțională a constatat că Legea privind aprobarea Ordonanței de 
urgență a Guvernului nr.75/2018 pentru modificarea şi completarea unor 
acte normative în domeniul protecţiei mediului şi al regimului străinilor este 
neconstituțională în ansamblul ei. 
 În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât cu unanimitate de 
voturi întocmirea unui raport preliminar de respingere a ordonanței de 
urgență a proiectului de lege. 

 La punctul 3 al ordinii de zi a fost prezentată propunerea legislativă 
pentru abrogarea pct.2 de la litera A din Anexa nr.1, pentru completarea 
Anexei nr.2, precum şi pentru modificarea pct.5 din Anexa nr. 3 din Legea 
vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr.407/2006. 
 Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi 
completarea Legii vânătorii și a protecției fondului cineget ic nr.407/2006, cu 
modificările și completările ulterioare, în veder ea protejării speciei capra 
neagră. 
 S-a arătat că propunerea legislativă se încadrează în categoria legilor 
ordinare, Camera Deputaților este Cameră decizională, Senatul a 
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respins propunerea legislativă, Consiliul Legislativ avizează favorabil 
propunerea legislativă, Consiliul Economic şi Social avizează favorabil 
propunerea legislativă, Guvernul nu susține adoptarea  propunerii 
legislative. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât cu majoritate de 
voturi amânarea dezbaterii propunerii legislative. 
 La punctul 4 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul de lege pentru 
abrogarea pct.6 de la litera B din Anexa nr.1, precum şi pentru completarea 
Anexei nr.2 din Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic 
nr.407/2006. 
 Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea și 
completarea Legii vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr.407/2006, cu 
modificările și completările ulterioare, în vederea protejării speciei ciocârlia 
de câmp. 
 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, Consiliul Economic 
și Social avizează favorabil proiectul de lege. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât cu unanimitate de 
voturi amânarea dezbaterii proiectului de lege. 

La punctul 5 al ordinii de zi a fost prezentată propunerea legislativă 
pentru modificarea şi completarea articolului 3 alineatul (31

 Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea Legii 
nr.107/1996, în sensul că terenurile aflate sub cota de coronament a 
lacurilor de acumulare, a căror execuţie a fost finanţată din fonduri alocate 
de la bugetul de stat sunt expropriate pentru cauza de utilitate publică 
urmând procedura în conformitate cu prevederile Legii nr.225/2010. 

) din Legea 
apelor nr.107 din 25 septembrie 1996. 

 S-a arătat că propunerea legislativă se încadrează în categoria legilor 
organice, Camera Deputaților este Cameră decizională, Senatul a 
respins propunerea legislativă, Consiliul Legislativ avizează negativ 
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propunerea legislativă, Consiliul Economic şi Social avizează favorabil 
propunerea legislativă. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât cu majoritate de 
voturi întocmirea unui raport suplimentar de respingere a propunerii 
legislative. 

Lucrările Comisiei din data de 10, 12 și 13 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. 
 

 
 
 
 
 

PREȘEDINTE,                       SECRETAR, 
                      Ion CUPĂ                                   Petru FARAGO 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consultant parlamentar,  
Drd. Ing. Andrei-Georgian Pîrvan 
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