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                                                                                               07.06.2018 
                                                                          
 

PROCES VERBAL 
din 5, 6  și 7 iunie 2018 

 Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic şi-a desfăşurat lucrările în 
zilele de 5, 6  și 7 iunie a.c. 

 La lucrările Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic din data de 5 
iunie a.c. au fost prezenţi 15 deputaţi din numărul total de 17 membri ai 
comisiei. 

 Domnul deputat Popa Florin(PSD) și Domnul deputat Spânu Ion(PSD) 
nu au participat la lucrările comisiei. 

 La lucrările Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic din data de 6 
iunie a.c. au fost prezenţi 14 deputaţi din numărul total de 17 membri ai 
comisiei. 

 Domnul deputat Popa Florin(PSD), domnul deputat Spânu Ion(PSD) și 
domnul deputat Zainea Cornel(USR) nu au participat la lucrările comisiei.  

 La lucrările Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic din data de 7 
iunie a.c. au fost prezenţi 13 deputaţi din numărul total de 17 membri ai 
comisiei. 

 Domnul deputat Farago Petru(UDMR), domnul deputat Popa 
Florin(PSD), domnul deputat Spânu Ion(PSD) și domnul deputat Zainea 
Cornel(USR) nu au participat la lucrările comisiei.  

În data de 5 iunie a.c. a avut loc şedinţa comună a Comisiei pentru 
mediu şi echilibru ecologic cu Comisia pentru agricultură, silvicultură, 
industrie alimentară şi servicii specifice. Lucrările şedinţei comune au fost 
conduse de domnul deputat Stănescu Alexandru, președintele Comisiei 
pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice.    

La ședința comisiilor  au  participat  în calitate de invitați: domnul 
Dragos Ciprian Pahonțu, director general Regia Națională a 
Pădurilor(ROMSILVA), domnul Ilie Covrig, secretar de stat în Ministerul 
Apelor și Pădurilor, domnul Nicolae Țucunel președinte  ASFOR și domnul 
Silviu Geana, președinte CONSILVA. 
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 Pe ordinea de zi a şedinței comune a figurat proiectul de Lege pentru 
modificarea Legii nr.46/2008 - Codul silvic (PL-x nr. 55/2018). 

 Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea Legii 
nr.46/2008 - Codul silvic, în sensul îndreptării „erorii materiale” din cuprinsul 
alin.(10) al art.16 din actul normativ de bază, astfel cum a fost modificat 
prin Legea nr.175/2017. Astfel, prin Legea nr.175/2017 s-a instituit 
„principiul teritorialităţii” prin care ocolul silvic care administrează şi/sau 
asigură serviciile silvice pentru suprafeţe de fond forestier de până la 30 ha, 
aparţinând persoanelor fizice şi juridice, pe raza comunei, oraşului sau 
municipiului respectiv, eroarea constând în faptul că suprafaţa vizată este de 
peste 30 de ha, şi nu de maxim 30 ha. 

 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 celor două comisii au hotărât cu 
majoritate de voturi(4 voturi împotrivă și 7  abțineri) adoptarea 
proiectului de lege cu amendamente admise și amendamente respinse.  

 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 5 iunie a.c. au participat în calitate de invitați:   
domnul Ilie Covrig, secretar de stat în Ministerul Apelor și Pădurilor, domnul 
Claudiu Sorin Roșu Mareș , secretar de stat în Ministerul  Agriculturii și 
Dezvoltării  Rurale, domnul Zarzără Adrian, consilier juridic în Ministerul  
Agriculturii și Dezvoltării  Rurale , doamna Felicia Ioana, șef serviciu în 
Ministerul Mediului, domnul Dan Hulea, director, Societatea  Ornitologică 
Române, domnul Drăgănescu Mugurel Președinte Executiv, Asociaţia 
Generală a Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi din România, domnul Puiu Angel 
George, Ofițer Specialist în cadrul Inspectoratului General al Poliției Române-
Serviciul Arme, Explozivi şi Substanţe Periculoase, domnul Ion Roșu , 
Director General Adjunct în Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale  și 
domnul Dumitru  Georgescu, Consilier Juridic în Ministerul Agriculturii și 
Dezvoltării Rurale. 

 Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Ion Cupă, 
preşedintele Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic.  

Pe ordinea de zi a ședinței din data de 5 iunie a.c. au figurat 
următoarele proiecte:  
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AVIZ 

 1. PL-x nr. 327/2018 Proiect de Lege pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţa a Guvernului nr.34/2000 privind 
produsele agroalimentare ecologice. 

SESIZĂRI ÎN FOND  

 2. PL-x nr. 322/2018 Proiect de Lege pentru abrogarea art.9 din 
Legea nr.289/2002 privind perdelele forestiere de protecţie. 

 3.  PL-x nr. 334/2018 Proiect de Lege privind limitarea emisiilor în 
aer a anumitor poluanţi proveniţi de la instalaţii medii de ardere. 

 4. PL-x nr. 126/2018  Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei 
de urgenţã a Guvernului nr.105/2017 pentru modificarea art.23 alin.(1) lit.c) 
din Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr.407/2006. 

 5. PL-x nr. 165/2018 Proiect de Lege pentru modificarea Legii 
vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr.407/2006. 

 La punctul 1 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul de Lege pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţa a Guvernului nr.34/2000 
privind produsele agroalimentare ecologice (PL-x nr. 327/2018). 

 Proiectul de lege are ca obiect de reglementare desemnarea 
laboratoarelor oficiale şi de referinţă în vederea efectuării analizelor pentru 
probe de sol, plantă şi produs, conform prevederilor legislaţiei europene, 
eficientizarea verificărilor efectuate de structura responsabilă în domeniul 
inspecţiilor tehnice în domeniul agriculturii ecologice şi stabilirea cadrului 
normativ pentru asigurarea condiţiilor procedurilor detaliate de colectare, 
procesare, definirea scopului analizelor, precum si transferul datelor 
referitoare la rezultatele analizelor.  

 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 favorabil a proiectului de lege. 

 La punctul 2 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul de Lege pentru 
abrogarea art.9 din Legea nr.289/2002 privind perdelele forestiere de 
protecţie (PL-x nr. 322/2018). 

 Proiectul de lege are ca obiect de reglementare abrogarea art.9 din 
Legea nr.289/2002 privind perdelele forestiere de protecţie. 
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 În urma dezbaterilor membrii comisiei au hotărât  cu unanimitate de 
voturi amânarea proiectului de lege. 

 La punctul 3 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul de Lege privind 
limitarea emisiilor în aer a anumitor poluanţi proveniţi de la instalaţii medii 
de ardere (PL-x nr. 334/2018). 

 Proiectul de lege are ca obiect de reglementare transpunerea în 
legislaţia naţională a prevederilor Directivei (UE) 2015/2193 a Parlamentului 
European şi a Consiliului din 25 noiembrie 2015 privind limitarea emisiilor în 
atmosferă a anumitor poluanţi provenind de la instalaţii medii de ardere, în 
vederea stabilirii unor norme pentru controlul emisiilor în aer de dioxid de 
sulf (CO2), oxizi de azot (NOx) şi pulberi, provenite de la aceste instalaţii, în 
scopul reducerii emisiilor în aer şi a riscurilor potenţiale pentru sănătatea 
umană şi pentru mediu, precum şi a unor norme pentru monitorizarea 
emisiilor de monoxid de carbon (CO), proiect care se înscrie în cadrul 
iniţiativei privind o mai bună reglementare (better regulation), inclusă în 
programul permanent al Comisiei Europene de simplificare a legislaţiei în 
domeniu. 

 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 adoptarea a proiectului de lege în forma adoptată de Senat. 

 La punctul 4 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.1 05/2017 pentru 
modificarea art.23 alin.(1) lit.c) din Legea vânătorii şi a protecţiei fondului 
cinegetic nr.407/2006 (PL-x nr. 126/2018). 

 Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea art.23 din 
Legea nr.407/2006, în sensul că în perioada 6 decembrie – 24 aprilie, este 
permis păşunatul proprietarului sau deţinătorului cu orice titlu al terenul 
agricol, sau celui care are acordul scris al deţinătorului terenului pe care se 
face păşunatul. 

 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 și 1 vot împotrivă) întocmirea unui raport preliminar 
de adoptare cu amendamente admise și amendamente respinse. Raportul 
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preliminar va fi înaintat Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie 
alimentară şi servicii specifice.  

 La punctul 5 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul de Lege pentru 
modificarea Legii vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr.407/2006 (PL-
x nr. 165/2018). 

 Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea art.1 lit.a 
d) şi a art.42 alin.(1) lit.o) din Legea nr.407/2006, cu modificările şi 
completările ulterioare, în sensul introducerii unor excepţii referitoare la 
faptele care constituie acţiunea de vânătoare şi la cele care constituie 
infracţiunea de braconaj. 

 S-a arătat că proiectul de lege se încadrează în categoria legilor 
organice, Camera Deputaţilor este Cameră decizională, Consiliul 
Legislativ avizează favorabil proiectul de lege, Senatul a adoptat proiectul 
de lege. Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice a întocmit un raport preliminar de respingere a proiectului 
de lege. În urma dezbaterilor membrii comisiei au hotărât  cu unanimitate 
de voturi întocmirea unui raport comun de respingere a proiectului de 
Lege.  

 Lucrările Comisiei din data de 6 și 7 iunie  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 

 
  
 
 
 
 
Consilier parlamentar, Alina Alexandriuc 


