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                                                                                                        14.03.2019 
  
 

PROCES VERBAL  

din 12, 13 și 14 martie 2019 

 

Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic şi-a desfăşurat lucrările în 
zilele de 12, 13 și 14 martie a.c. 

La lucrările Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic din data de 12 
martie a.c. au fost prezenţi 13 deputaţi din numărul total de 17 membri 
ai comisiei. 

Domnul deputat Ion Cupă (ALDE) și domnul deputat Alexe Costel(PNL) 
au absentat de la lucrările comisiei fiind plecați în delegație oficială. 

Domnul deputat Spânu Ion(neafiliat) și domnul deputat Suciu Vasile-
Daniel(PSD) au absentat de la lucrările comisiei. 

La lucrările Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic din data de 13 
martie a.c. au fost prezenţi 12 deputaţi din numărul total de 17 membri 
ai comisiei. 

Domnul deputat Ion Cupă (ALDE) și domnul deputat Alexe Costel(PNL) 
au absentat de la lucrările comisiei fiind plecați în delegație oficială. 

Domnul deputat Spânu Ion(neafiliat), 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 14 
martie a.c. au fost prezenţi 11 deputaţi din numărul total de 17 membri 
ai comisiei. 

Domnul deputat Ion Cupă (ALDE) și domnul deputat Alexe Costel(PNL) 
au absentat de la lucrările comisiei fiind plecați în delegație oficială. 
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Domnul deputat Farago Petru(UDMR), domnul deputat Spânu 
Ion(neafiliat), domnul deputat Suciu Vasile-Daniel(PSD) și domnul deputat 
Zainea Cornel(USR) au absentat de la lucrările comisiei. 

Lucrările şedinţei din data de 12 martie a.c. au fost conduse de 
domnul deputat Lucian-Eduard Simion, vicepreședinte al Comisiei pentru 
mediu şi echilibru ecologic din Camera Deputaților. 

La şedinţa din data de 12 martie a.c. au participat în calitate de 
invitați:domnul Ciprian Roșca, secretar de stat în cadrul Ministerului 
Dezvoltării Regionale și Administrației Publice; domnul Pătrașcu Lucian, 
consilier ministru în cadrul Ministerului Mediului și doamna Florentina Ivan, 
consilier în cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice. 

Pe ordinea de zi a ședinței din data de 12 martie a.c. au figurat 
următoarele proiecte: 

AVIZ 

1. PL-x nr. 84/2019 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul. 

 
SESIZĂRI ÎN FOND 

 
2. Pl-x nr. 69/2018 Propunere legislativă pentru modificarea Legii 

nr.211/2011 privind regimul deşeurilor. 
3. PL-x nr. 62/2019 Proiect de Lege privind completarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.34/2015 privind reglementarea unor măsuri pentru 
stimularea absorbţiei fondurilor externe nerambursabile. 

La punctul 1 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul de lege pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului 
şi urbanismul. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi 
completarea Legii nr.350/2001. Intervenţiile legislative vizează introducerea 
unei definiţii a aşezărilor informale, precum şi evidenţierea problemelor 
asociate socio-demografice şi economice generate de statusul de 
informalitate asupra locuitorilor lor, precum şi clarificarea şi detalierea 
responsabilităţilor autorităţilor publice centrale şi locale în legătură cu 
recunoaşterea fenomenului, identificarea aşezărilor informale şi a tipologiilor 
lor, respectiv elaborarea şi implementarea unui plan de acţiune coerent 
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dedicat aşezărilor informale, cuprinzând măsuri operaţionale, urbanistice şi 
cadastrale necesare pentru îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale locuitorilor 
din aşezările informale. 

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 majoritate de 
voturi întocmirea unui aviz favorabil proiectului de lege. 

La punctul 2 al ordinii de zi a fost prezentată propunerea legislativă 
pentru modificarea Legii nr.211/2011 privind regimul deşeurilor. 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi 
completarea Legii nr.211/2011, în vederea majorării cuantumului amenzilor 
şi a introducerii unor sancţiuni complementare pentru nerespectarea 
interdicţiei de abandonare a deşeurilor. 

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 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 prezentat proiectul de Lege privind 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.34/2015 privind 
reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbţiei fondurilor externe 
nerambursabile. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea cadrului 
legislativ cu privire la absorbţia fondurilor europene nerambursabile, cu o 
nouă prevedere, prin care se propune modalitatea de restituire de către 
unităţile Trezoreriei Statului a sumelor virate eronat în contul de venituri 
bugetare „Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeană pentru 
programele operaţionale finanţate în cadrul obiectivului de convergenţă”. 
Proiectul cuprinde şi o prevedere prin care răspunderea pentru sumele care 
se restituie este stabilită exclusiv în sarcina ordonatorului principal de credite 
cu rol de autoritate de management care solicită restituirea. 



4 
 

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 Economic si Social a avizat favorabil 
proiectul de lege, Consiliul Legislativ avizează favorabil proiectul de lege.  

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

 
Lucrările Comisiei din data de 13 și 14 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. 

 
 
 
 
 
 

  VICEPREȘEDINTE                                   SECRETAR 
         Lucian-Eduard SIMION                                     Petru FARAGO 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Consultant parlamentar, Ing. Andrei-Georgian Pîrvan 


	AVIZ
	PL-x nr. 84/2019 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul.
	SESIZĂRI ÎN FOND
	Pl-x nr. 69/2018 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.211/2011 privind regimul deşeurilor.
	PL-x nr. 62/2019 Proiect de Lege privind completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.34/2015 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbţiei fondurilor externe nerambursabile.
	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 majoritate de voturi întocmirea unui aviz favorabil proiectului de lege.
	La punctul 2 al ordinii de zi a fost prezentată propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.211/2011 privind regimul deşeurilor.
	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 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 prezentat proiectul de Lege privind completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.34/2015 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbţiei fondurilor externe nerambursabile.
	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 Economic si Social a avizat favorabil proiectul de lege, Consiliul Legislativ avize...
	În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotarât cu unanimitate de voturi întocmirea unui raport de respingere proiectului de lege.

