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                                                                                                        27.02.2020 
  

PROCES VERBAL  

din 25, 26 și 27 februarie 2020 

 

Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic şi-a desfăşurat lucrările în 
zilele de 25, 26 și 27 februarie a.c. 

La lucrările Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic din data de 25 
februarie a.c. au fost prezenţi 12 deputaţi din numărul total de 16 
membri ai comisiei. 

Domnul deputat Cupă Ion(PMP), domnul deputat Alexe Costel(PNL), 
doamna deputat Pană Adriana-Doina(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 26 
februarie a.c. au fost prezenţi 12 deputaţi din numărul total de 16 
membri ai comisiei. 

Domnul deputat Alexe Costel(PNL), doamna deputat Pană Adriana-
Doina(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 27 
februarie a.c. au fost prezenţi 12 deputaţi din numărul total de 16 
membri ai comisiei. 

Domnul deputat Alexe Costel(PNL), doamna deputat Pană Adriana-
Doina(PSD), domnul deputat Varga Glad-Aurel(PNL) și domnul deputat 
Zainea Cornel(USR) au absentat de la lucrările comisiei. 
 Lucrările şedinţei din data de 25 februarie a.c. au fost conduse de 
doamna deputat Lungu Tudorița, vicepreședinte a Comisiei pentru mediu şi 
echilibru ecologic din Camera Deputaților. 

 

Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru mediu și echilibru ecologic  
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 La şedinţa din data de 25 februarie a.c. au participat în calitate de 
invitați: domnul Lixandru Marian, președintele Agenției Naționale pentru 
Pescuit și Acvacultură ; domnul Pruteanu Ioan, consilier juridic în cadrul 
Agenției Naționale pentru Pescuit și Acvacultură; domnul Achiriloaie Leonard, 
secretar de stat în cadrul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor; domnul 
Constantin Gheorghe, director în cadrul Ministerului Mediului, Apelor și 
Pădurilor; domnul Ilie Mihalache, director în cadrul Ministerului Mediului, 
Apelor și Pădurilor și domnul Georgescu Dumitru, consilier în cadrul 
Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale. 
  Pe ordinea de zi a ședinței din data de 25 februarie a.c. au figurat 
următoarele proiecte: 

AVIZ 

1. PL-x nr. 19/2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţã a Guvernului nr.80/2019 pentru modificarea şi completarea unor 
acte normative în domeniul fondurilor europene. 

 
SESIZĂRI ÎN FOND 

 
2. PL-x nr. 132/2017/2019 Proiect de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.85/2016 pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.23/2008 privind 
pescuitul şi acvacultura. 

3. PL-x nr. 126/2018/2019 Proiect 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. 

4. COM(2020)27 Comunicare a Comisiei către Parlamentul European și 
Consiliu pregătirea conferinței privind viitorul Europei. 

5. COM(2019)650 Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, 
Consiliu, Banca Centrală Europeană, Comitetul Economic și Social European, 
Comitetul Regiunilor și Banca Europeană de Investiții Strategia anuală 
pentru 2020 privind creşterea durabilă. 

 La punctul 1 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul de lege privind 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.80/2019 pentru 
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modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul fondurilor 
europene. 
 Proiectul de lege are ca obiect de reglementare prelungirea perioadei 
de implementare, până la data de 31.12.2022, a tuturor proiectelor finanţate 
din fondurile alocate României de către Comisia Europeană. Neadoptarea 
măsurilor necesare pentru finanţarea măsurilor ex-ISPA şi, implicit, 
neatingerea obiectivelor măsurilor ex-ISPA ar conduce la dezangajarea 
sumelor deja rambursate României şi astfel grevarea semnificativă a 
bugetului de stat. Proiectul vizează modificarea şi completarea unor acte 
normative din domeniul fondurilor europene, şi anume: modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.66/2011, modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.40/2015, modificarea 
art.20 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.47/2013, modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.26/2012. 
 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 hotărât cu unanimitate de 
voturi întocmirea unui aviz favorabil proiectului de lege. 

La punctul 2 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul de lege privind 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.85/2016 pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.23/2008 
privind pescuitul şi acvacultura. 
 Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.23/2008, urmărindu-se 
reglementarea unor aspecte referitoare la asigurarea concordanţei cu 
terminologia de specialitate din Regulamentele Uniunii Europene, precum şi 
clarificarea regimului juridic al unor terenuri preluate de la Administraţia 
Domeniilor Statului, aflate în domeniul public sau privat al statului. 
 S-a arătat că proiectul de lege se încadrează în categoria legilor 
organice, Senatul a adoptat proiectul de lege ca urmare a depășirii 
termenului de adoptare, potrivit art.115 alin.(5) din Constituția României 
republicată, Consiliul Legislativ avizează favorabil proiectul de lege.  
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 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a fost 
adoptat de Camera Deputaților, ulterior a fost formulată de Președintele 
României o sesizare de neconstituți onalitate. Prin Decizia nr. 312/9.05.2018 
Curtea Constituțională a constatat că Legea privind aprobarea Ordonanței de 
urgență a Guvernului nr. 85/2016 pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul şi 
acvacultura este neconstituțională, în ansamblul său. Proiectul de lege a fost 
reexaminat la Senat ca urmare a Deciziei Curții Constituționale, urmând a fi 
înaintată Camerei Deputaților noua formă  spre dezbatere. În data de 
12.12.2018, proiectul de lege a primit raport favorabil aprobării Ordonanței 
de urgență de la comisiile sesizate: Comisia pentru agricultură, silvicultură, 
industrie alimentară şi servicii specifice; Comisia juridică, de disciplină şi 
imunităţi și Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic. Ulterior proiectul de 
lege a fost adoptat de Camera Deputaților în ședința din data de 
20.03.2019. În urma sesizării de neconstituționalitate formulată de 
Președintele României, prin Decizia nr. 383/29.05.2019, Curtea 
Constituțională a constatat că Legea privind aprobarea Ordonanței de 
urgență a Guvernului nr. 85/2016 pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul şi 
acvacultura este neconstituțională, în ansamblul său. În data de 02.07.2019, 
ca urmare a Deciziei Curții Constituționale, proiectul de lege a fost 
reexaminat, adoptat de Senat, înregistrat la Camera Deputaților pentru 
dezbatere și trimis la raport comisiilor sesizate: Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice; Comisia juridică, de 
disciplină şi imunităţi și Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic. 
 În urma reexaminării asupra Legii, membrii Comisiei pentru mediu şi 
echilibru ecologic au hotărât cu unanimitate de voturi întocmirea unui 
raport preliminar de respingere privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.85/2016 pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul şi 
acvacultura. 

 La punctul 3 al ordinii de zi a fost prezentat 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. 
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 Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea art.23 din 
Legea nr.407/2006, în sensul că în perioada 6 decembrie – 24 aprilie, este 
permis păşunatul proprietarului sau deţinătorului cu orice titlu al terenul 
agricol, sau celui care are acordul scris al deţinătorului terenului pe care se 
face păşunatul. 
 S-a arătat că proiectul de lege se încadrează în categoria legilor 
organice, Senatul a adoptat proiectul de lege, Consiliul Legislativ avizează 
favorabil proiectul de lege. 
 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a fost 
adoptat de Camera Deputaților, ulterior a fost formulată sesizarea de 
neconstituționalitate de către Președintele României. Prin Decizia nr. 
76/30.01.2019, Curtea Constituțională a constatat că Legea privind 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.105/2017 pentru 
modificarea art.23 alin.(1) lit.c) din Legea vânătorii şi a protecţiei fondului 
cinegetic nr.407/2006 este neconstituțională, în ansamblul său. Proiectul de 
lege a fost reexaminat la Senat ca urmare a Deciziei Curții Constituționale, 
urmând a fi înaintată Camerei Deputaților noua formă spre dezbatere. În 
data de 03.09.2019, proiectul de lege a primit raport favorabil aprobării 
Ordonanței de urgență de la comisiile sesizate: Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice; Comisia juridică, de 
disciplină şi imunităţi și Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic. Ulterior 
proiectul de lege a fost retrimis la comisii din plenul Camerei Deputați lor în 
ședința din data de 04.09.2019.  
 În urma reexaminării asupra Legii, membrii Comisiei pentru mediu şi 
echilibru ecologic au hotărât cu unanimitate de voturi întocmirea unui 
raport comun înlocuitor de respingere privind aprobarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.105/2017 pentru modificarea art.23 
alin.(1) lit.c) din Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic 
nr.407/2006. 
 La punctul 4 al ordinii de zi a fost prezentată o Comunicare a Comisiei 
către Parlamentul European și Consiliu - Pregătirea conferinței privind viitorul 
Europei [COM(2020)27]. 
 Comunicarea reprezintă contribuția Comisiei Europene la discuțiile 
purtate cu instituțiile europene cu scopul de a stabili împreună sfera de 
acțiune, structura și obiectivele conferinței, în cadrul unei declarații comune. 
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S-a arătat că această Comunicare se încadrează în categoria 
documentelor nelegislative, emitent: Comisia Europeană, tipul de 
examinare: fond. 

În urma dezbaterilor membrii comisiei au hotărât cu unanimitate de 
voturi întocmirea unui proiect de opinie favorabil. 

 La punctul 5 al ordinii de zi a fost prezentată o Comunicare a Comisiei 
către Parlamentul European, Consiliu, Banca Centrală Europeană, Comitetul 
Economic și Social European, Comitetul Regiunilor și Banca Europeană de 
Investiții - Strategia anuală pentru 2020 privind creşterea durabilă 
[COM(2019)650]. 

Comunicarea prezintă Strategia anuală 2020 pentru creștere durabilă 
(SACD) care definește prioritățile Comisiei pentru un nou model de creștere, 
care respectă limitările resurselor naturale și asigură crearea de locuri de 
muncă și prosperitatea.  

Comunicarea Comisiei privind Strategia anuală pentru 2020 privind 
creșterea durabilă prezintă patru dimensiuni complementare privind mediu, 
productivitate, stabilitate și echitate. Din punct de vedere al protecției 
mediului, eforturile UE ar trebui să se concentreze pe orientarea tranziției 
către un continent care ocrotește natura și care este  neutru din punct de 
vedere al impactului asupra climei până în 2050, garantând în același timp 
că toți cetățenii săi pot profita de oportunitățile pe care le vor aduce aceste 
transformări. Economia circulară, energia regenerabilă, clădirile cu eficiență 
energetică și transportul cu emisii reduse ar trebui să creeze oportunități de 
creștere și să pună bazele unui model economic mai durabil și mai 
competitiv. Finanțarea pentru realizarea sustenabilității mediului ar trebui să 
provină din mai multe surse, atât publice cât și private. În ceea ce privește 
finanțarea publică, contribuțiile semnificative ar trebui să provină din partea 
programului InvestEU, de la Banca Europeană de Investiții (BEI) și prin 
creșterea veniturilor provenite din sistemul de comercializare a emisiilor din 
Uniunea Europeană. 

România sprijină publicarea pachetului privind Semestrul European 
2020 și propunerea, prin intermediul comunicării referitoare la Strategia 
Anuală 2020 privind Creșterea Durabilă COM de priorități de urmărit în 
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perioada următoare la nivelul Uniunii Europene și al statelor membre, fiind 
identificate patru dimensiuni strâns interconectate și care se consolidează 
reciproc: durabilitatea mediului înconjurător, creșterea productivității, 
echitatea și stabilitatea macroeconomică. 

S-a arătat că această Comunicare se încadrează în categoria 
documentelor nelegislative, emitent: Comisia Europeană, tipul de 
examinare: fond. 

În urma dezbaterilor membrii comisiei au hotărât cu unanimitate de 
voturi întocmirea unui proiect de opinie favorabil. 

 Lucrările comisiei din data de 25 și 27 februarie 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, 
                  Tudorița LUNGU                                 Petru FARAGO 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consultant parlamentar,  
Drd. Ing. Andrei-Georgian Pîrvan 
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