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PROCES VERBAL  
din 16 şi 17 septembrie 2015 

Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic şi-a desfăşurat lucrările în 
zilele de 16 şi 17 septembrie a.c. 

La lucrările Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic din ziua de 16 
septembrie a.c. din numărul total de 20 membri ai Comisie au fost 
prezenţi 18 deputaţi.  

La lucrările Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic din ziua de 10 
septembrie a.c. din numărul total de 20 membri ai Comisie au fost 
prezenţi 18 deputaţi. 

Lucrările comisiei din data de 16 septembrie a.c au fost conduse de 
doamna deputat Carmen Ileana Moldovan, preşedintele Comisiei 
pentru mediu şi echilibru ecologic. 

Pe ordinea de zi au figurat următoarele puncte: 

AVIZ 

1. PL-x 546/2015 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.15/2015 pentru modificarea art.2 lit.d) din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.34/2013 privind organizarea, 
administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru 
modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr.18/1991, precum 
şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se 
aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art.2 
din Legea nr.36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de 
asociere în agricultură 

SESIZĂRI ÎN FOND 

2. PL-x 518/2015 Propunere legislativă pentru completarea art.60 
din Legea nr.46/2008 -Codul silvic  

3. PL-x 471/2015 Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.34/2013 privind organizarea, administrarea şi 
exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea 
Legii fondului funciar nr.18/1991 



4. PL-x 417/2015 Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.34/2013 privind organizarea, administrarea şi 
exploatarea pajiştilor permanente pentru modificarea şi completarea 
Legii fondului funciar nr.18/1991 

5. Pl-x566/2015 Proiect de Lege privind modalitatea de gestionare a 
ambalajelor şi a deşeurilor provenite din ambalaje 

La punctul 1 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.15/2015 pentru 
modificarea art.2 lit.d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor 
permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar 
nr.18/1991, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.3/2015 pentru aprobarea schemelor de 
plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru 
modificarea art.2 din Legea nr.36/1991 privind societăţile agricole şi 
alte forme de asociere în agricultură(Pl-x546/2015). Proiectul de 
Lege are ca obiect de reglementare crearea cadrului juridic adecvat 
pentru implementarea noilor scheme de plăţi în agricultură, potrivit 
prevederilor actelor europene din domeniu, în vederea îndeplinirii 
angajamentelor ce revin României, în calitate de stat membru al 
Uniunii Europene, în cadrul politicii agricole comune. 

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, respectivul proiect de lege a fost 
avizat favorabil cu unanimitate de voturi. 

La punctul 2 al ordinii de zi a fost prezentată propunerea legislativă 
pentru completarea art.60 din Legea nr.46/2008 -Codul silvic (PL-x 
518/2015). Iniţiativa legislativă are ca obiect de reglementare 
completarea art. 60 din Legea nr. 46/2008, cu două noi alineate, 
alin.(4) şi (5), în sensul stabilirii unor principii care să stea la baza 
valorificării masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică. 

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

La punctul 3 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul de Lege pentru 
modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.34/2013 privind 



organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi 
pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar 
nr.18/1991(PL-x471/2015). 

Proiectul de Lege are ca obiect de reglementare modificarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, 
administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru 
modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, cu 
modificările şi completările ulterioare, propunându-se, în principal, 
următoarele: 

- modificarea definiţiei date utilizatorului de păşuni şi fâneţe, 
în sensul referirii şi la persoanele juridice de drept public sau de drept 
privat; 

- stabilirea ca în cazul în care proprietarii de animale, 
membri ai colectivităţii locale, sunt membri ai unei asociaţii şi 
exploatează în comun o suprafaţă de păşune, contractul de 
închiriere/concesionare să se încheie cu asociaţia, în baza unui 
centralizator care cuprinde membrii asociaţiei, numărul de 
animale/membru şi suprafaţa de pajişte cuvenită/membru din total 
contractată (în prezent, este prevăzut ca respectivul contract să se 
încheie cu fiecare membru al asociaţiei). 
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, respectivul proiect de lege a fost 
respins cu unanimitate de voturi. 

La punctul 4 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul de Lege pentru 
modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.34/2013 privind 
organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente pentru 
modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr.18/1991(Pl-
x417/2015). Proiectul de Lege are ca obiect modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.34/2013 privind 
organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi 
pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr.18/1991, 
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.86/2014, cu 
modificările ulterioare, în vederea asigurării, din bugetele locale, a 
fondurilor financiare necesare realizării amenajamentelor pastorale, 
indiferent de formele de proprietate publice şi/sau private ale 
suprafeţelor de pajişti permanente cuprinse în aceste amenajamente. 

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, respectivul proiect de lege a fost 
amânat cu unanimitate de voturi. 

La punctul 5 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul de Lege privind 
modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor provenite din 
ambalaje (Pl-x566/2015). Proiectul de lege are ca obiect crearea 
cadrului legal unitar privind gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor 
provenite din ambalaje, 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 
2013/2/UE a Comisiei din 7 februarie 2013 de modificare a anexei I la 
Directiva 94/62/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind 
ambalajele şi deşeurile de ambalaje, respectiv 30 septembrie 2013, 
contribuind la protecţia, conservarea şi îmbunătăţirea calităţii mediului, 
precum şi a sănătăţii şi securităţii generale a populaţiei. 

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, respectivul proiect de lege a fost 
amânat cu unanimitate de voturi. 
S-a introdus ca punct suplimentar, pe ordinea de zi din data de 16 
septembrie a.c. proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.20/2015 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe 
anul 2015 (Pl-x564/2015). Proiectul de ordonanţă are ca obiect de 
reglementare rectificarea bugetului de stat pe anul 2015, în sensul 
majorării veniturilor cu suma de 210,3 milioane lei şi majorării 
cheltuielilor cu suma de 1.700,1 lei, iar deficitul bugetar se majorează 
cu suma de 1489,8 milioane lei. În urma dezbaterilor, proiectul de lege 
a fost avizat favorabil cu majoritate de voturi.  

Lucrările Comisiei din data de 17 septembrie 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 


