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PROCES VERBAL 

din 23-25 septembrie 2014 
 

Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic şi-a desfăşurat lucrările în perioada 23-
25 septembrie 2014. 

La lucrările Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic din 23 septembrie a.c, au 
fost prezenţi 17 deputaţi din numărul total de 22 membri, fiind absenţi: domnul 
deputat Cosma Vlad Alexandru (PSD), domnul deputat Mihai Aurelian (neafiliat), 
domnul deputat Mihailă Ioan (PSD), domnul deputat Negruţ Clement (neafiliat), 
domnul deputat Tiuch Cătălin (PSD).  

La lucrările Comisiei din 24 septembrie a.c, au fost prezenţi 20 deputaţi din 
numărul total de 22 membri, fiind absenţi: doamna deputat Doina Adriana Pană 
(PSD) şi doamna deputat Varga Lucia-Ana(PNL). 

La lucrările Comisiei din 25 septembrie a.c, au fost prezenţi 19 deputaţi din 
numărul total de 22 membri, fiind absenţi: domnul deputat Molnar Zsolt (UDMR), 
doamna deputat Doina Adriana Pană (PSD) şi doamna deputat Varga Lucia-
Ana(PNL). 

La şedinţa din data de 23 septembrie a.c. au participat ca invitaţi:doamna ministru 
Doina Adriana Pana, Ministru delegat pentru Ape, Păduri şi Piscicultura; din partea 
Departamentului pentru Ape, Păduri şi Piscicultură: domnul Iacob Dănuţ, director 
şi domnul Diaconu Cătălin, secretar de stat şi din partea Ministerului Mediului şi 
Schimbărilor Climatice: doamna Anne Jugănaru, secretar de stat.  

Lucrările comisiei din data de 23 septembrie a.c. au fost conduse de doamna 
deputat Carmen Ileana Moldovan, preşedintele Comisiei pentru mediu şi echilibru 
ecologic. 

Pe ordinea de zi au figurat următoarele puncte: 

 

AVIZE  

1. PLx413/2014 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.9/2014 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2014 . 

 



SESIZĂRI ÎN FOND 

2. Pl-x251/03.05.2010 Propunere legislativă pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.106/2008 privind exproprierea pentru cauză de utilitate 
publică a terenurilor necesare lucrărilor miniere pentru exploatarea zăcămintelor 
de lignit 

3. E 34-s/2014 Propunere de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului 
de modificare a Directivei 2008/98/CE privind deșeurile, a Directivei 94/62/CE 
privind ambalajele și deșeurile de ambalaje, a Directivei 1999/31/CE privind 
depozitele de deșeuri, a Directivei 2000/53/CE privind vehiculele scoase din uz, a 
Directivei 2006/66/CE privind bateriile și acumulatorii și deșeurile de baterii și 
acumulatori și a Directivei 2012/19/UE privind deșeurile de echipamente electrice 
și electronice [COM(2014)397] 

4. E 28/2014 Comunicare a comisiei către Parlamentul European, Consiliu, 
Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor. Plan de acţiune 
pentru viitorul producţiei ecologice în Uniunea Europeană [COM(2014)179] 

5. E 29/2014  Propunere de regulament al Parlamentului European şi al 
Consiliului privind producţia ecologică şi etichetarea produselor ecologice, de 
modificare a Regulamentului (UE) nr. XXX/XXX al Parlamentului European și al 
Consiliului [Regulamentul privind controalele oficiale] și de abrogare a 
Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului [COM(2014)180] 

La punctul 1 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei Guvernului nr.9/2014 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 
2014 (Plx413/2014). Proiectul de ordonanţă are ca obiect de reglementare 
rectificarea bugetului de stat pe anul 2014, în sensul diminuării veniturilor cu suma 
de 375,8 milioane lei şi majorării cheltuielilor cu suma de 517,2 milioane lei, iar 
deficitul bugetar se majorează cu suma de 893,0 milioane lei. 

Camera Deputaţilor şi Senatul sunt  Cameră Decizională, Consiliul 
Legislativ avizează favorabil propunerea legislativă. Supusă dezbaterilor, 
respectivul proiect de lege a fost avizat favorabil cu unanimitate de voturi. 

La punctul 2 al ordinii de zi a fost prezentată propunerea legislativă pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.106/2008 privind exproprierea pentru cauză de 
utilitate publică a terenurilor necesare lucrărilor miniere pentru exploatarea 
zăcămintelor de lignit(PLx251/2013). Propunerea legislativă are ca obiect 
modificarea şi completarea Legii nr. 106/2008 privind exproprierea pentru cauză 
de utilitate publică a terenurilor necesare lucrărilor miniere pentru exploatarea 
zăcămintelor de lignit, intervenţiile legislative vizând aplicarea Programului de 
guvernare 2009 - 2012 şi a Strategiei energetice a României pentru perioada 2007 
- 2020, corelată cu Strategia industriei miniere. 

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, respectiva propunere legislativă a fost respinsă cu 
unanimitate de voturi.  

La punctul 3 al ordinii de zi a fost prezentată propunerea de directivă a 
Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei 2008/98/CE 
privind deșeurile, a Directivei 94/62/CE privind ambalajele și deșeurile de 
ambalaje, a Directivei 1999/31/CE privind depozitele de deșeuri, a Directivei 
2000/53/CE privind vehiculele scoase din uz, a Directivei 2006/66/CE privind 
bateriile și acumulatorii și deșeurile de baterii și acumulatori și a Directivei 
2012/19/UE privind deșeurile de echipamente electrice și electronice 
[COM(2014)397]. Propunerea răspunde obligaţiei legale de revizuire a 
obiectivelor privind gestionarea deşeurilor stabilite în cadrul a trei directive: 
Directiva 2008/98/CE privind deşeurile, Directiva 1999/31/CE privind depozitele 
de deşeuri şi Directiva 94/62/CE privind ambalajele şi deşeurile de ambalaje. 
Propunerea cuprinde elemente de simplificare a obligaţiilor de raportare incluse în 
Directiva 94/62/CE privind ambalajele şi deşeurile de ambalaje, în Directiva 
2000/53/CE privind bateriile şi acumulatorii şi deşeurile de baterii şi acumulatori. 

În urma dezbaterilor membrii Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic au 
hotărât cu unanimitate de voturi că propunerea este conformă cu principiul 
subsidiarităţii. 

La punctul 4 al ordinii de zi a fost prezentată Comunicare a comisiei către 
Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi 
Comitetul Regiunilor “Plan de acţiune pentru viitorul producţiei ecologice în 
Uniunea Europeană” [COM(2014)179]. Prezentul plan de acţiune prezintă 
strategia Comisiei Europene privind producţia ecologică, controalele şi comerţul 
pentru deceniul următor. De asemenea, planul de acţiune este menit să contribuie 
la trecerea fără probleme la noul cadru juridic care urmează a fi implementat până 
la sfârşitul deceniului. Comunicarea este însoţită de propunerea de Regulament al 
Parlamentului European şi al Consiliului privind producţia ecologică şi etichetarea 
produselor ecologice, de modificare a Regulamentului (UE) nr. XXX/XXX al 
Parlamentului European şi al Consiliului [Regulamentul privind controalele oficiale] 
şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului - COM (2014) 
180. 

Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic a fost sesizată pentru dezbaterea în 
fond a comunicării. Supusă dezbaterilor, comunicarea a primit un proiect de 
opinie favorabil cu unanimitate de voturi.  

La punctul 5 al ordinii de zi  a fost prezentată  propunerea de regulament al 
Parlamentului European şi al Consiliului privind producţia ecologică şi 
etichetarea produselor ecologice, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 
XXX/XXX al Parlamentului European şi al Consiliului [Regulamentul privind 
controalele oficiale] şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al 
Consiliului [COM(2014)180]. Propunerea vizează îmbunătăţirea şi adaptarea 
legislaţiei produselor ecologice la situaţia actuală de pe piaţă, în condiţiile în care 
producţia ecologică a crescut de patru ori în dimensiune în ultimii 10 ani.  



Propunerea este însoţită de comunicarea “Plan de acţiune pentru viitorul 
producţiei ecologice în Uniunea Europeană” - COM (2014) 179 
Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic a fost sesizată pentru dezbaterea în 
fond a comunicării. Supusă dezbaterilor, comunicarea a primit un proiect de 
opinie favorabil cu unanimitate de voturi. 

S-a introdus ca punct suplimentar pe ordinea de zi din data de 23 septembrie 
2014 proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.46/2008 - Codul 
silvic (PLx 436/2014). Propunerea legislativă are ca obiect modificarea şi 
completarea Legii nr.46/2008 - Codul silvic, cu modificările şi completările 
ulterioare. În urma dezbaterilor, proiectul de lege a primit raport de adoptare cu 
amendamente admise şi respinse. 

 

DIVERSE 

În şedinţa din 23 septembrie 2014, membrii Comisiei pentru mediu şi echilibru 
ecologic au luat nota de decizia liderilor grupurilor parlamentare, înregistrată cu 
numărul 179/09.09.2014, prin care se modifică componenţa biroului comisiei. 

Având în vedere propunerea venită din partea liderilor grupurilor parlamentare, 
doamna preşedinte Carmen Ileana Moldovan a prezentat propunerea de numire a 
domnului deputat Cioată Cezar şi a doamnei deputat Varga Lucia-Ana în 
funcţia de vicepreşedinte a Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic.  
Propunerea a fost votată cu unanimitate de voturi.   

Lucrările Comisiei din data de 24-25 septembrie 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, 
 

CARMEN ILEANA MOLDOVAN                      VASILE DANIEL SUCIU 


