
 

                    

COMISIA PENTRU MEDIU ŞI ECHILIBRU ECOLOGIC 
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PROCES VERBAL 

din 9 și 10 mai 2017 

Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 9 
și 10 mai.  

La lucrările Comisiei din 9 mai au fost prezenţi toți cei 16 membri ai comisiei. 

La lucrările Comisiei din 10 mai au fost prezenţi 14 deputaţi din numărul total 
de 16 membri ai comisiei, fiind absenți domnul deputat Farago Petru și domnul 
deputat Cornel Zainea. 

La şedinţa din data de 9 mai a.c. au participat în calitate de invitaţi: domnul 
Dimulescu Nicolae, președintele A genției Naționale pentru Pescuit și 
Acvacultură, domnul Bălțățeanu Vasile, director în cadrul Angenției Naționale 
pentru Pescuit și Acvacultură, doamna Mariana Munteanu, președintele 
Patronatului Peștelui din România,  doamna Mariana Pîrîianu, director în cadrul 
Ministerului Mediului și doamna Cecilia Martin, director în cadrul Ministerului 
Mediului.  

Lucrările comisiei din data de 9 mai 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 9 mai a.c. au figurat următoarele 
proiecte: 

SESIZĂRI ÎN FOND  

1. Pl-x  nr. 199/2015 Proiect de Lege pentru modificarea art.62 din Ordonanţa 
de urgenţă a Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul şi acvacultura; 

2. Pl-x nr. 370/2016 Proiectul Legii  pentru completarea art.12 din Ordonanţa 
de urgenţă a Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul şi acvacultura;  

3. Pl-x nr. 424/2016 Proiect de Lege pentru completarea art.4 alin.(3) din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul şi acvacultura, 
precum şi pentru modificarea art.II alin.(4) din Legea nr.317/2009 pentru 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul şi 
acvacultura; 



4. Pl-x nr. 485/2016 Propunere legislativă pentru completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul şi acvacultura; 

5. Pl-x nr. 132/2017 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr.85/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul şi acvacultura; 

6. COM(2016)767 Propunere de Directivă  a Parlamentului European și a 
Consiliului privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile 
(reformare); 

7. COM(2017)34 Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, 
Comitetul Economic si  Social European, Comitetul  Regiunilor - Rolul valorificării 
energetice a deşeurilor în economia circulară. 

La punctul 1 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul de Lege pentru 
modificarea art.62 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.23/2008 privind 
pescuitul şi acvacultura (PL-x nr.199/2015) ce are ca obiect de reglementare 
modificarea articolului 62 litera a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.23/2008 privind pescuitul şi acvacultura, aprobată cu modificări şi completări 
prin Legea nr. 317/2009.   

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 respins cu unanimitate de voturi. 

La punctul 2 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul de Lege privind 
completarea art.12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.23/2008 privind 
pescuitul şi acvacultura (PL-x nr.370 /2016) ce are ca obiect  de reglementare 
completarea art. 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.23/2008, în 
sensul ca autorităţile care administrează terenuri proprietate publică şi privată a 
statului aferente habitatelor piscicole naturale să asigure locuri de campare prin 
închiriere, pe perioada pescuitului comercial, titularilor contractelor de închiriere, 
asociere, concesionare sau arendare pentru resursele acvatice vii, în vederea 
organizării în mod eficient a activităţii de exploatare a acestor resurse. 

S-a arătat că proiectul de Lege se încadrează în categoria legilor ordinare, 
Camera Deputaţilor este Cameră decizională, Senatul a adoptat proiectul de 
Lege, Consiliul Legislativ avizează favorabil proiectul de Lege.  

Supus dezbaterilor, proiectul de Lege a fost respins cu unanimitate de voturi. 

La punctul 3 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul de Lege pentru 
completarea art.4 alin.(3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.23/2008 
privind pescuitul şi acvacultura, precum şi pentru modificarea art.II alin.(4) din 



Legea nr.317/2009 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.23/2008 privind pescuitul şi acvacultura (PL-x nr.424/2016) ce are ca 
obiect de reglementare completarea alin.(3) al art.4 din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.23/2008, precum şi modificarea alin.(4) al art.II din Legea 
nr.317/2009. 

S-a arătat că proiectul de Lege se încadrează în categoria legilor ordinare, 
Camera Deputaţilor este Cameră decizională, Senatul a adoptat proiectul de 
Lege, Consiliul Legislativ avizează favorabil proiectul de Lege.  

Supus dezbaterilor, proiectul de Lege a fost respins cu unanimitate de voturi. 

La punctul 4 al ordinii de zi a fost prezentată propunerea legislativă pentru 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul şi 
acvacultura (PL-x nr.485/2016) ce are ca obiect de reglementare completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.23/2008, propunându-se protejarea 
resurselor piscicole şi regenerarea acestora, pe râurile interioare, prin 
suspendarea activităţii de pescuit pe o perioadă limitată de timp, nerespectarea 
acestei norme urmând a fi considerată infracţiune. 

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

La punctul 5 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.85/2016 pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul şi 
acvacultura (PL-x nr.132/2017) ce are ca obiect de reglementare modificarea 
şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.23/2008, urmărindu-se 
reglementarea unor aspecte referitoare la asigurarea concordanţei cu 
terminologia de specialitate din Regulamentele Uniunii Europene, precum şi 
clarificarea regimului juridic al unor terenuri preluate de la Administraţia 
Domeniilor Statului, aflate în domeniul public sau privat al statului.   

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 ca urmare a 
depasirii termenului de adoptare, potrivit art.115 alin.(5) din Constitutia 
României republicată.  

Supus dezbaterilor, proiectul de Lege a fost adoptat cu amendamente admise și 
amendamente respinse cu unanimitate de voturi. 



La punctul 6 al ordinii de zi a fost prezentată propunerea de directivă a  
Parlamentului European și a Consiliului privind promovarea utilizării energiei din 
surse regenerabile (reformare)(COM(2016)767). 

Propunerea stabileşte principiile pe baza cărora statele membre se pot asigura, în 
mod colectiv şi continuu, că ponderea în consumul final al UE a energiei din surse 
regenerabile atinge cel puţin 27% până în 2030; aceste măsuri vizează sectorul 
energiei electrice (E- SRE), sectorul încălzirii şi răcirii (Î&R-SRE) şi sectorul 
transporturilor (T-SRE). 
Măsurile abordează, într-un mod proporţional, problemele existente care 
împiedică utilizarea energiei din surse regenerabile, respectiv incertitudinea 
pentru investitori, obstacolele de ordin administrativ, necesitatea de a îmbunătăţi 
rentabilitatea utilizării surselor regenerabile de energie, necesitatea de a 
actualiza cadrul de politici şi evitarea riscului de scădere a gradului de adoptare a 
acestora de către cetăţeni în decursul tranziţiei către 2030. 

Supusă dezbaterilor, propunerea de directivă a primit un proiect de opinie 
favorabil, cu  unanimitate de voturi. 

La punctul 7 al ordinii de zi a fost prezentată Comunicarea Comisiei către 
Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic si Social European, 
Comitetul  Regiunilor - Rolul valorificării energetice a deşeurilor în economia 
circular(COM(2016)763). 

Comunicarea se concentrează pe valorificarea energetică a deşeurilor şi pe locul 
ocupat de aceasta în economia circulară (incinerarea deşeurilor, tratarea 
deşeurilor din care rezultă energie, combustibili). De asemenea, este examinat 
modul în care rolul proceselor de valorificare energetică a deşeurilor poate fi 
optimizat pentru a contribui la atingerea obiectivelor stabilite în Strategia privind 
Uniunea Energetică şi în Acordul de la Paris. 

Supusă dezbaterilor, comunicarea comisiei a primit un proiect de opinie 
favorabil, cu unanimitate de voturi. 

Lucrările Comisiei din data de 10 mai a.c. s-au desfăşurat în cadrul grupurilor de 
lucru constituite în vederea studierii proiectelor de lege şi a altor documente 
înregistrate la Comisie.â 

 

PREŞEDINTE,                                             SECRETAR, 

       av.dr. Remus-Adrian Borza                                  Farago Petru 


	15.05.2017

