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Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 8 şi 
9 iunie a.c. 
La lucrările Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic din ziua de 8 iunie a.c. din 
numărul total de 20 membri ai Comisiei au fost prezenţi 19 deputaţi, fiind absent: 
domnul deputat Mihăilă Ioan (UNPR).  
La lucrările Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic din ziua de  9 iunie a.c. din 
numărul total de 20 membri ai Comisiei au fost prezenţi 18 deputaţi, fiind absenți: 
domnul deputat Mihăilă Ioan (UNPR) și domnul deputat  Molnár Zsolt (UDMR). 
La şedinţa din data de 8 iunie a.c. au participat în calitate de invitaţi: doamna 
Adelina Dabu, Expert Afaceri Publice în cadrul ARCOMN; doamna Mihaela 
Dupleac, Director Executiv în cadrul ARCOMN; domnul Bușu Cristian, Secretar 
de Stat în cadrul Ministerului Energiei; domnul Dărăilă Daniel, Șef birou în cadrul  
Ministerului Afacerilor Interne; domnul Corneliu Condrea, Director General în 
cadrul Ministerului Energiei. 
Lucrările comisiei din data de 8 iunie a.c au fost conduse de domnul deputat 
Cezar Cioată, vicepreşedintele Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic. 
 

SESIZĂRI ÎN FOND 

 

1. PL-x 207/2016- Proiect de Lege privind siguranţa operaţiunilor petroliere 
offshore 
2. PL-x 92/2016- Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea 
pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar 
nr.18/1991. 



3. PL-x 768/2015- Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.24/2007 privind reglementarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor. 
 
La punctul 1 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul de Lege privind siguranţa 
operaţiunilor petroliere offshore  (PL-x  207/2016). 
 
Proiectul de Lege de reglementare „stabilirea cerinţelor minime necesare pentru 
prevenirea accidentelor majore şi limitarea consecinţelor unor astfel de accidente 
ce vizează operaţiunile petroliere din zonele din Marea Neagră aflate sub jurisdicţia 
României 
In acest sens, sunt stabilite, în principal: 
- principiile generale de gestionare a riscurilor privind operaţiunile petroliere 
offshore; 
- considerentele privind siguranţa şi mediul cu privire la acordurile petroliere; 
- operaţiunile petroliere offshore în perimetrele petroliere; 
- răspunderea de mediu cu privire la prevenirea şi repararea prejudiciului 
asupra mediului;  
 - înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Competente de 
Reglementare a Operaţiunilor Petroliere Offshore la Marea Neagră; 
- planul intern de intervenţie în caz de urgenţă; 
- notificarea şi informaţiile privind operaţiunile la sondă şi notificarea privind 
operaţiunile combinate; 
- prevenirea accidentelor majore de către operatori şi proprietari; 
- capacitatea transfrontalieră de pregătire şi intervenţie în caz de urgenţă a 
statelor membre în a căror jurisdicţie se efectuează operaţiuni petroliere offshore; 
- regimul sancţionator. 
 
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. Proiectul de lege 
a fost adoptat. 
 
La punctul 2 al ordinii de zi a fost prezentată propunerea legislativă pentru 
modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.34/2013 privind organizarea, 
administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi 
completarea Legii fondului funciar nr.18/1991 (PL-x 92/2016). 
 



Propunerea legislativă are ca obiect modificarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor 
permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar 
nr.18/1991, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.86/2014, cu 
modificările ulterioare, în vederea prelungirii termenului limită de aplicare a 
amenajamentului pastoral până la data de 1 iulie 2016, precum şi obligativitatea 
camerelor agricole de a elabora amenajamentele pastorale. 
 
S-a arătat că proiectul de lege se încadrează în categoria legilor ordinare, 
Camera Deputaţilor este Cameră Decizională, Consiliul Legislativ avizează 
favorabil propunerea legislativă, Senatul a respins propunerea legislativă. 
Propunerea legislativă a fost respinsă. 
 
La punctul 3 al ordinii de zi a fost prezentat  proiectul de Lege pentru modificarea 
şi completarea Legii nr.24/2007 privind reglementarea spaţiilor verzi din 
intravilanul localităţilor. (PL-x 768/2015). 
 
Propunerea legislativă are ca obiect modificarea şi completarea Legii nr.24/2007 
privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în scopul îmbunătăţirii 
activităţii de conservare a zonelor verzi şi de extindere a acestora în mediul urban. 
 
S-a arătat că proiectul de lege se încadrează în categoria legilor ordinare, 
Camera Deputaţilor este Cameră Decizională, Consiliul Legislativ avizează 
favorabil propunerea legislativă, Senatul a adoptat proiectul de lege. Propunerea 
legislativă a fost respinsă. 
 
Lucrările Comisiei din data de 9 iunie a.c. s-au desfăşurat în cadrul grupurilor de 
lucru constituite în vederea studierii proiectelor de lege şi a altor documente 
înregistrate la Comisie. 

 
 
 
 
 
 

VICEPREŞEDINTE,                                               SECRETAR, 
             Cezar Cioată                                             Vasile-Daniel Suciu 



 

 


