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                                                                                                        7.03.2019 
  
 

PROCES VERBAL  

din 5,6 și 7 martie 2019 

 

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

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

Doamna deputat Lungu Tudorița(PNL)  a absentat de la lucrările 
comisiei. 

Domnul deputat Suciu Vasile-Daniel(PSD) a fost înlocuit cu domnul 
deputat Neață Eugen(PSD). 

La lucrările Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic din data de 6 
martie a.c. au fost prezenţi 15 deputaţi din numărul total de 17 membri 
ai comisiei

Domnul deputat Suciu Vasile-Daniel(PSD) și domnul deputat Zainea 
Cornel(USR) au absentat de la lucrările comisiei. 

  

La lucrările Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic din data de 7 
martie a.c. au fost prezenţi 14 deputaţi din numărul total de 17 membri 
ai comisiei

Domnul deputat Farago Petru(UDMR), domnul deputat Suciu Vasile-
Daniel(PSD) și domnul deputat Zainea Cornel(USR) au absentat de la 
lucrările comisiei. 

  

 Lucrările şedinţei din data de 5 martie a.c. au fost conduse de domnul 
deputat Ion Cupă, președintele Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic 
din Camera Deputaților. 

La şedinţa din data de 5 martie a.c. a participat în calitate de invitat,  
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doamna Petcu Adriana, secretar de stat în cadrul Ministerului Apelor și 
Pădurilor. 

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

AVIZ 

1. PL-x nr. 53/2019 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţã a Guvernului nr.105/2018 pentru modificarea şi completarea unor 
acte normative din domeniul fondurilor europene nerambursabile. 

SESIZĂRI ÎN FOND 
2. Pl-x nr. 402/2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi 

completarea articolului 3 alineatul (31

3. Pl-x nr. 622/2018 Propunere legislativă pentru modificarea art.3 
alin.(1) şi alin.(2) din Legea apelor nr.107/1996. 

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

La punctul 1 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul de lege privind 
aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.105/2018 pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul fondurilor 
europene nerambursabile. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi 
completarea unor acte normative din domeniul fondurilor europene 
nerambursabile, respectiv modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr.64/2009 şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.40/2015. Prin soluţiile legislative preconizate, se urmăreşte 
reglementarea unor măsuri financiare pentru închiderea programelor 
operaţionale 2007-2013 şi pentru virarea la bugetul de stat a unor sume 
cuvenite acestuia, precum şi pentru derularea programelor operaţionale 
2014-2020 şi accelerarea absorbţiei fondurilor în cadrul acestora. 

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

La punctul 2 al ordinii de zi a fost prezentată propunerea legislativă 
pentru modificarea şi completarea articolului 3 alineatul (31) din Legea 
apelor nr.107 din 25 septembrie 1996. 
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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. 

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 
propunerea legislativă, Consiliul Economic si Social avizează favorabil 
propunerea legislativă, Guvernul nu susține adoptarea propunerii 
legislative. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotarât cu unanimitate de 
voturi amânarea dezbaterii propunerii legislative. 

La punctul 3 al ordinii de zi a fost prezentată propunerea legislativă 
pentru modificarea art.3 alin.(1) şi alin.(2) din Legea apelor nr.107/1996. 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea 
alin.(1) şi (2) ale art.3 din Legea apelor nr.107/1996, în sensul reducerii 
limitei lungimii până la care pot fi deţinute albiile minore şi bazinele 
hidrografice. 

S-a arătat că propunerea legislativă se încadrează în categoria legilor 
ordinare, Camera Deputaților este Cameră Decizională, Senatul a 
respins propunerea legislativă, Consiliul Legislativ avizează favorabil 
propunerea legislativă, Guvernul nu susține adoptarea propunerii 
legislative. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotarât cu unanimitate de 
voturi întocmirea unui raport de respingere propunerii legislative. 

 
Lucrările Comisiei din data de 6 și 7 martie 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 
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Consultant parlamentar, Ing. Andrei-Georgian Pîrvan 


	AVIZ
	PL-x nr. 53/2019 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.105/2018 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul fondurilor europene nerambursabile.
	SESIZĂRI ÎN FOND
	Pl-x nr. 402/2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea articolului 3 alineatul (3P1P) din Legea apelor nr.107 din 25 septembrie 1996.
	Pl-x nr. 622/2018 Propunere legislativă pentru modificarea art.3 alin.(1) şi alin.(2) din Legea apelor nr.107/1996.
	Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul fondurilor europene nerambursabile, respectiv modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.64/2009 şi a Ordonanţei de urgen...
	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 dezbaterilor, membrii comisiei au hotarât cu unanimitate de voturi întocmirea unui aviz favorabil proiectului de lege.
	La punctul 2 al ordinii de zi a fost prezentată propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea articolului 3 alineatul (3P1P) 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 propunerea legislativă, Consiliul Economic si...
	În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotarât cu unanimitate de voturi amânarea dezbaterii propunerii legislative.
	La punctul 3 al ordinii de zi a fost prezentată propunerea legislativă pentru modificarea art.3 alin.(1) şi alin.(2) din Legea apelor nr.107/1996.
	S-a arătat că propunerea legislativă se încadrează în categoria legilor ordinare, Camera Deputaților este Cameră Decizională, Senatul a respins propunerea legislativă, Consiliul Legislativ avizează favorabil propunerea legislativă, Guvernul nu susține...
	În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotarât cu unanimitate de voturi întocmirea unui raport de respingere propunerii legislative.

