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                                                                                                      10.10.2018 
                                                                                 

PROCES VERBAL 

din  9 -11  octombrie 2018 

 Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic şi-a desfăşurat lucrările în 
zilele de 9, 10 și 11 octombrie a.c. 

 La lucrările Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic din data de 9 
octombrie a.c. au fost prezenţi 13 deputaţi din numărul total de 17 
membri ai comisiei. 

 Domnul deputat Zainea Cornel(USR) a fost înlocuit de domnul deputat 
Vlad Sergiu Cosmin(USR). 

    Domnul deputat Ilișanu Claudiu-Augustin(PSD), doamna deputat Pană 
Doina-Adriana(PSD) și domnul deputat Varga Glad -Aurel(PNL) au absentat 
de la lucrările comisiei. 

 La lucrările Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic din data de 10 
octombrie a.c. au fost prezenţi 14 deputaţi din numărul total de 17 
membri ai comisiei. 

 Domnul deputat Ilișanu Claudiu -Augustin(PSD), domnul deputat Varga 
Glad-Aurel(PNL) și domnul deputat Zainea Cornel(USR) au absentat de la 
lucrările comisiei.  

        La lucrările Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic din data de 11 
octombrie a.c. au fost prezenţi 12 deputaţi din numărul total de 17 
membri ai comisiei. 

 Domnul deputat Simion Lucian-Eduard(PSD) - delegație oficială, 
domnul deputat Farago Petru(UDMR), domnul deputat Ilișanu Claudiu -
Augustin(PSD), domnul deputat Varga Glad-Aurel(PNL) și domnul deputat 
Zainea Cornel(USR) au absentat de la lucrările comisiei.  
 În data de 9 octombrie a.c. membrii Comisiei pentru mediu şi 
echilibru ecologic împreună cu membrii Comisiei pentru Agricultură au 
efectuat o vizită de lucru la invitația Asociației Române a Compostului a 
depozitului de deșeuri municipale din Chiajna, unde se afla în funcțiune de 
aproximativ 5 ani o instalație de compostare a deșeurilor biodegradabile, o 
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instalatie de procesare a biogazului care produce energie electrică din gazul 
de depozit, o stație modernă de sortare a deşeurilor, cea mai mare stație de 
epurare din țară cu tehnologia de osmoza inversă. 
 Dupa finalizarea vizitei, membrii  celor două comisii s-au reunit pentru 
a dezbate în ședința comună proiectul 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 (PL-x nr. 
126/2018). 
 La ședința comisiilor au  participat  în calitate de invitați: domnul 
Claudiu Sorin Roșu Mareș, secretar de stat în Ministerul  Agriculturii și 
Dezvoltării  Rurale, domnul Daniel Dicu, director în cadrul Ministerului Apelor 
și Pădurilor, domnul Mihalache Ilie, director general în cadrul Ministerului 
Apelor și Pădurilor, domnul Negulescu Oliver consilier ministru în cadrul 
Ministerului Apelor și Pădurilor, domnul Drăgănescu Mugurel Președinte 
Executiv, Asociaţia Generală a Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi din România 
și domnul Nicolai Șelaru, Președinte Onorific, Asociaţia Generală a 
Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi din România.  
 În urma dezbaterilor, membrii celor două comisii au hotărât cu 
majoritate de voturi amânarea  dezbaterii proiectului de lege. 

 După finalizarea şedinţei comune, membrii Comisiei pentru mediu şi 
echilibru ecologic au continuat dezbaterile asupra ordinii de zi a comisiei.  

 La şedinţa comisie au participat în calitate de invitați: doamna Dorina 
Mocanu, director general în Ministerul Mediului și doamna Luminița Andrei, 
consilier în cadrul Ministerului Mediului.  
 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 9 octombrie  a.c. au figurat 
următoarele proiecte:  

SESIZARI ÎN FOND 

1. PL-xnr.485/2018 Proiect de Lege privind evaluarea impactului 
anumitor proiecte publice şi private asupra mediului. 

2. PL-x nr. 371/2018  Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului 
privind transportul durabil, semnat la Mikulov la 26 septembrie 2014, la 
Convenţia cadru privind protecţia şi dezvoltarea durabilă a Carpaţilor, 
adoptată la Kiev la 22 mai 2003. 
 La punctul 1 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul de Lege privind 
evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra 
mediului(PL-xnr.485/2018). 
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 Proiectul de lege are ca obiect de reglementare transpunerea 
Directivei 2014/52/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 16 aprilie 
2014 de modificare a Directivei 2011/92/UE privind evaluarea efectelor 
anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi abrogarea Hotărârii 
Guvernului nr.445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte 
publice şi private asupra mediului, cu modificările şi completările ulterioare. 

S-a arătat că proiectul de lege se încadrează în categoria legilor 
organice, Camera Deputaţilor 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 raport de adoptare cu amendamente admise.  

La punctul 2 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul de Lege pentru 
ratificarea Protocolului privind transportul durabil, semnat la Mikulov la 26 
septembrie 2014, la Convenţia cadru privind protecţia şi dezvoltarea durabilă 
a Carpaţilor, adoptată la Kiev la 22 mai 2003 (PL-x nr. 371/2018). 
 Proiectul de lege are ca obiect de reglementare ratificarea Protocolului 
privind transportul durabil, semnat la Mikulov la 26 septembrie 2014, la 
Convenţia cadru privind protecţia şi dezvoltarea durabilă a Carpaţilor, 
adoptată la Kiev la 22 mai 2003. Obiectivul Protocolului este acela de a 
facilita şi încuraja cooperarea între părţi, în scopul dezvoltării unui transport 
de marfă şi pasageri sustenabil, precum şi a unei infrastructuri aferente în 
Carpaţi. 

S-a arătat că proiectul de lege se încadrează în categoria legilor 
ordinare, Senatul este Camera Decizională.  Consiliul Legislativ avizează 
favorabil proiectul de lege. Comisia pentru politică externă și Comisia 
pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului avizează favorabil 
proiectul de lege.  

În urma dezbaterilor membrii comisiei au hotarât cu unanimitate de 
voturi întocmirea unui raport comun de adoptare.  

 Lucrările Comisiei din data de 10 și 11 octombrie 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 


