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PROCES VERBAL  

din 5 şi 7 mai 2015 

Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic şi-a desfăşurat lucrările în zilele 
de 5 şi 7 mai a.c. 

La lucrările Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic din ziua de 5 mai 
a.c. din numărul total de 20 membri ai Comisie au fost prezenţi 18 
deputaţi, fiind absenţi: domnul deputat Marica Sorin(PSD) şi domnul 
deputat Molnár Zsolt(UDMR). 

La lucrările Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic din ziua de 7 mai 
a.c. din numărul total de 20 membri ai Comisie au fost prezenţi 19 
deputaţi, fiind absent domnul deputat Marica Sorin (PSD).  

La şedinţa din data de 5 mai  a.c. au participat în calitate de invitaţi: 
doamna Tatiana Preda – consilier în cadrul Ministerului Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale şi domnul Găman Sorin – director general adjunct în 
cadrul Ministerului Economiei, Comertului şi Turismului.  

Lucrările comisiei din data de 5 mai a.c au fost conduse de domnul 
deputat Peia Ninel, vicepreşedintele Comisiei pentru mediu şi echilibru 
ecologic. 

Pe ordinea de zi au figurat următoarele puncte: 

AVIZ 

1. PL-x367/2015 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi 
care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea 
art.2 din Legea nr.36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de 
asociere în agricultură 

SESIZARE ÎN FOND 

2. PL-x119/2015 Propunere legislativă pentru modificarea Legii minelor 
nr.85/2003 

La punctul 1 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.3/2015 pentru aprobarea 
schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi 



pentru modificarea art.2 din Legea nr.36/1991 privind societăţile agricole şi 
alte forme de asociere în agricultură (PL-x367/2015). 

Proiectul de ordonanţă de urgenţă are ca obiect de reglementare 
instituirea schemelor de plată care se aplică în agricultură în perioada 
2015-2020, care vor fi mult mai diverse şi care, pe lângă schema de plată 
unică pe suprafaţă şi ajutorul naţional tranzitoriu, care se menţin, vor 
include o plată redistributivă, o plată pentru aplicarea practicilor agricole 
benefice pentru climă şi mediu, o plată pentru tinerii fermieri, schema de 
sprijin cuplat şi o schemă simplificată pentru micii fermieri, în vederea 
implementării corespunzătoare a acquis-ului comunitar şi a angajamentelor 
ce revin României, în calitate de stat membru al Uniunii Europene, în cadrul 
politicii agricole comune. 

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. 
Supus dezbaterilor, respectivul proiect de lege a fost avizat favorabil cu  
majoritate de voturi(3 abţineri). 

La punctul 2 al ordinii de zi a fost prezentată propunere legislativă pentru 
modificarea Legii minelor nr.85/2003 (PL-x119/2015). 
Propunerea legislativă are ca obiect modificarea Legii minelor nr.85/2003, 
cu modificările şi completările ulterioare. Potrivit Expunerii de motive, 
demersul legislativ are în vedere ca anumite resurse minerale, respectiv 
rocile utile, apele geotermale, gazele care le însoţesc, apele minerale 
naturale (gazoase şi plate), apele minerale terapeutice, care în prezent se 
află în domeniul public al statului, să aparţină domeniului public al 
unităţilor administrativ-teritoriale în raza cărora se află, în vederea unei 
mai bune valorificări în interesul acestora. 
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 majoritate de voturi(1 abţinere). 

Lucrările Comisiei din data de 7 mai a.c. s-au desfăşurat în cadrul 
grupurilor de lucru constituite în vederea studierii proiectelor de lege şi a 
altor documente înregistrate la Comisie.  
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