
 
             

                  
COMISIA PENTRU MEDIU ŞI ECHILIBRU ECOLOGIC 

                                                                                     
             12.10.2017 
 

PROCES VERBAL 
din 11 și 12 octombrie 2017 

 

 Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic şi-a desfăşurat lucrările în zilele 
de 11 și 12 octombrie a.c. 

 La lucrările Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic din data de 11 
octombrie a.c. au fost prezenţi 16 deputaţi din numărul total de 17 membri ai 
comisiei fiind absentă doamna deputat Pană Doina-Adriana (PSD). 

 La lucrările Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic din data de 12 
octombrie a.c. au fost prezenţi 14 deputaţi din numărul total de 17 membri ai 
comisiei, fiind absenți: domnul deputat Farago Petru(UDMR), doamna deputat 
Pană Doina-Adriana (PSD) și domnul deputat Zainea Cornel (USR). 

În data de 11 octombrie a.c. a avut loc şedinţa comună a Comisiei pentru 
mediu şi echilibru ecologic a Camerei Deputaților cu Comisia pentru mediu din 
Senat. Lucrările şedinţei comune au fost conduse de domnul senator Allen 
Coliban.    

 Pe ordinea de zi a şedinței comune din data de 11 octombrie a.c. a figurat 
proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.63/2017 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2017 (PL-x nr. 
302/2017). 

 Prezentul proiect de ordonanţă de urgenţă are ca obiect rectificarea 
bugetului de stat pe anul 2017. Astfel, se propune diminuarea veniturilor pe sold 
cu suma de 326,5 milioane lei şi a cheltuielilor cu suma de 1.347, 7 milioane lei, 
urmând ca deficitul să se majoreze cu suma de 978,8 milioane lei. Având în 
vedere concluziile Raportului privind situaţia economică şi bugetară pe primele 
luni ale anului 2017, pentru reflectarea în buget a influenţelor financiare ale 
măsurilor şi acţiunilor prevăzute în actele normative care au intrat în vigoare după 
aprobarea legii bugetului de stat pe anul 2017, precum şi pentru corelarea 
planificării bugetare cu evoluţia prognozată a indicatorilor macroeconomici şi 
execuţia bugetară în primele 7 luni ale anului în curs, se impune rectificarea 



bugetului de stat pe anul 2017. În urma dezbaterilor, membrii celor două comisii 
au hotărât cu unanimitate de voturi amânarea proiectului de lege.  

 După finalizarea şedinţei comune, membrii Comisiei pentru mediu şi 
echilibru ecologic au continuat dezbaterile asupra ordinii de zi a comisiei.  

 La şedinţa din data de 11 octombrie a.c. au participat în calitate de 
invitaţi: domnul Claudiu Sorin Roșu -Mareș, secretar de stat în Ministerul 
Agriculturii și Dezvoltării Rurale, doamna Dicu Elena Clementina, consilier în 
cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, domnul Tudose Nicolae, 
secretar de stat în cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice 
și Fondurilor Europene, doamna Baciu Vasilica, director în cadrul Ministerului 
Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene  și domnul 
deputat Marius Sorin Bota, inițiatoru l proiectului de Lege privind promovarea 
transportului ecologic (PL-x nr. 195/2016). 

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

AVIZE 

 1. PL-x nr. 312/2017 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.45/2017 pentru suspendarea Legii nr.217/2016 privind 
diminuarea risipei alimentare. 

 2. PL-x nr. 314/2017 Proiect de Lege pentru modificarea art.5 alin.(7) din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.34/2013 privind organizarea, 
administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi modificarea şi completarea 
Legii fondului funciar nr.18/1991. 

 3. PL-x nr. 315/2017 Proiect de Lege pentru completarea art.8 din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.34/2000 privind produsele agroalimentare 
ecologice. 

SESIZARE ÎN FOND 

         4. PL-x nr. 195/2016 Proiect de Lege privind promovarea transportului 
ecologic. 

  La punctul 1 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.45/2017 pentru suspendarea 
Legii nr.217/2016 privind diminuarea risipei alimentare (PL-x nr. 312/2017). 

  Proiectul de lege are ca obiect de reglementare suspendarea aplicării 
prevederilor Legii nr.217/2016 privind diminuarea risipei alimentare, până la data 
de 31 decembrie 2017. 



  S-a arătat că proiectul de lege se încadrează în categoria legilor ordinare, 
Camera Deputaţilor este Cameră decizională, Consiliul Legislativ avizează 
favorabil proiectul de ordonanță , Senatul a adoptat proiectul de lege. În urma 
dezbaterilor membrii comisiei au hotărât cu majoritate de voturi(1 vot 
împotrivă și 1 abținere) avizarea favorabilă  a proiectul de lege. 

 La punctul 2 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul de Lege pentru 
modificarea art.5 alin.(7) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.34/2013 
privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi 
modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr.18/1991 (PL-x nr. 
314/2017). 

 Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea alin.(5) al art.7 
din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.34/2013, astfel încât scoaterea 
definitivă sau temporară din circuitul agricol a terenurilor având categoria de 
folosinţă pajişti situate în extravilanul localităților să se facă doar prin ordin al 
ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale în termen de 30 de zile de la intrarea în 
vigoare a prezentei propuneri legislative. 

  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. În urma 
dezbaterilor membrii comisiei au hotărât cu majoritate de voturi (1 abținere)  
avizarea favorabilă  a proiectul de lege. 

 La punctul 3 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul Lege pentru 
completarea art.8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.34/2000 privind 
produsele agroalimentare ecologice (PL-x nr. 315/2017). 

 Proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea art.8 din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.34/2000, cu alineat nou, alin.(34), în 
sensul de a nu fi afectate plăţile directe acordate fermierilor prin scheme de 
sprijin în cadrul politicii agricole comune, în situaţia în care se constată o 
contaminare accidentală cu substanţe care nu se regăsesc în Anexele nr.1 şi 2 din 
Regulamentul (CE) nr.889/2008 al Comisiei din 5 septembrie 2008 de stabilire a 
normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr.834/2007 al Consiliului privind 
producţia ecologică şi etichetarea produselor ecologice. 

 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. În urma 
dezbaterilor membrii comisiei au hotărât cu unanimitate de voturi avizarea 
favorabilă  a proiectul de lege. 



   La punctul 4 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul de Lege privind 
promovarea transportului ecologic (PL-x nr. 195/2016). 

 Proiectul de lege are ca obiect de reglementare promovarea transportului 
ecologic, prin impunerea autorităţilor publice locale, regiilor autonome şi 
societăţilor aflate în subordine unităţilor administrativ-teritoriale să achiziţioneze 
mijloace de transport în comun acţionate electric într-o proporţie de minimum 
50% din necesarul achiziţiilor viitoare, urmărindu-se, astfel cum rezultă din 
cuprinsul Expunerii de motive, reducerea poluării în aglomerările urbane, a 
consumului de benzină şi motorină, cât şi promovarea noilor tehnologii în 
transport. 

  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. În urma 
dezbaterilor membrii comisiei au hotărât cu majoritate de voturi  adoptarea  
proiectul de lege. 

 S-a introdus ca punct suplimentar pe ordinea de zi din data de 26 
septembrie a.c. proiectul de Lege pentru acceptarea amendamentelor adoptate 
prin deciziile 2012/1 şi 2012/2 cu ocazia celei de-a treizecea reuniuni a 
Organismului Executiv, la Geneva la 30 aprilie-4 mai 2012, la Protocolul 
Convenţiei asupra poluării atmosferice transfrontiere pe distanţe lungi, încheiată 
la Geneva la 13 noiembrie 1979, referitor la reducerea acidifierii, eutrofizării şi 
nivelului de ozon troposferic, adoptat la Gothenburg la 1 decembrie 1999, şi a 
acceptării amendamentelor adoptate prin deciziile 2012/5 şi 2012/6 cu ocazia 
celei de-a treizeci şi una reuniuni a Organismului Executiv, la Geneva la 11-13 
decembrie 2012, la Protocolul Convenţiei asupra poluării atmosferice 
transfrontiere pe distanţe lungi, încheiată la Geneva la 13 noiembrie 1979, 
referitor la metalele grele, adoptat la Aarhus la 24 iunie 1998 (Plx-231/2016). 

 Proiectul de lege are ca obiect de reglementare, printre altele, extinderea 
obiectivelor de reducere a emisiilor până în anul 2020, prin stabilirea pentru 
fiecare Parte/Stat Membru de angajamente de reducere a emisiilor (exprimate ca 
% de reducere a emisiilor până la anul 2020, faţă de nivelul emisiilor aferent 
anului de referinţă , respectiv anul 2005) pentru dioxidul de sulf (SO2), oxid de 
azot (NOx), compuşi organici volatili (COV), amoniac (NH3) şi ca element de 
noutate angajamente de incluse în Anexa II la protocol. Se pune accentul pe 
efectele particulelor în suspensie asupra sănătăţii deoarece acestea sunt cele mai 
dăunătoare şi pot fi exprimate în valoare monetară pentru a fi comparate cu 
uşurinţă cu costurile. Protocolul revizuit stabileşte, de asemenea, valori limită mai 



restrictive pentru emisiile poluante de la surse specifice staţionare şi mobile şi 
necesită utilizarea celor mai bune tehnici disponibile în domeniu. 

   S-a arătat că proiectul de lege se încadrează în categoria legilor ordinare, 
Consiliul Legislativ avizează favorabil proiectul de lege, Comisia juridică, de 
disciplină şi imunităţi și Comisia pentru politică externă au avizat favorabil 
proiectul de lege. Camera Deputaților este prima Cameră sesizată. 

 În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât cu unanimitate de 
voturi întocmirea unui raport suplimentar de adoptare. 

 Lucrările Comisiei din data de 12 octombrie 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 
       Ion CUPĂ                                           Petru FARAGO 
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