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PROCES VERBAL 

din 14, 15 și 16 martie 2017 

Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 14 
15 și 16 martie a.c. 

La lucrările Comisiei din 14 martie a.c. au fost prezenţi 15 deputaţi din numărul 
total de 16 membri ai comisie, fiind absenți: domnul deputat Suciu Vasile -
Daniel(PSD). 

La lucrările Comisiei din 15 și 16  martie a.c. au fost prezenţi 14 deputaţi din 
numărul total de 16 membri ai comisie, fiind absenți: domnul deputat Farago 
Petru(UDMR) și domnul deputat Suciu Vasile-Daniel(PSD).  

La şedinţa din data de 14 martie a.c. au participat în calitate de invitaţi: domnul 
Istrate Ștețco, secretar de stat în Ministerul Apelor și Pădurilor, doamna Luiza 
Bratu, consilier în Ministerul Apelor și Pădurilor, doamna Zid aru Diana Elena, 
consilier în Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, domnul Octavian Pătrașcu, 
director în Agenția Națională pentru Protecția Mediului.    

Lucrările comisiei din data de 14 martie a.c. au fost conduse de domnul deputat 
Remus-Adrian Borza, preşedintele Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic. 

Pe ordinea de zi a şedinței din data de 14 martie a.c. au figurat următoarele 
proiecte: 

FOND  

1. Pl-x 455/2016 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.50/2016 pentru modificarea Legii nr.289/2002 privind perdelele 
forestiere de protecţie. 

2. Pl-x 224/2016 Proiect de Lege pentru completarea art.11 din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.195/2005 privind protecţia mediului. 



3. PL-x 405/2016 Proiect de Lege pentru aprobarea Programului de măsuri 
pentru redimensionarea ecologică şi economică pe sectorul românesc al Luncii 
Dunării în vederea adaptării la schimbările climatice. 

La punctul 1 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.50/2016 pentru modificarea Legii 
nr.289/2002 privind perdelele forestiere de protecţie(Pl-x455/2016). 

Proiectul de ordonanţă de urgenţă are ca obiect abrogarea procedurii de 
expropiere pentru cauză de utilitate publică în vederea realizării perdelelor 
forestiere prevăzute de Legea nr.289/2002 privind perdelele forestiere de 
protecţie, republicată cu modificările şi completările ulterioare, urmând ca 
acestea să se realizeze potrivit prevederilor Legii 255/2010 privind expropierea 
pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes 
naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare. 

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, Guvernul susține adoptarea proiectului de lege. 
Supus dezbaterilor, proiectul de lege a fost amânat cu unanimitate de voturi. 

La punctul 2 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul de Lege pentru 
completarea art.11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.195/2005 privind 
protecţia mediului(Pl-x  224/2016). 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea art.11 din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.195/2005, intervenţia legislativă vizând 
reducerea perioadelor în care autorităţile competente emit avizele de mediu, 
rapoartele privind impactul asupra mediului, precum şi acordurile de mediu în 
cazul proiectelor finanţate din fonduri europene, pentru a grăbi procesul de 
absorbţie a fondurilor europene din sectorul agricol şi nu numai. 

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, Guvernul susține adoptarea proiectului de lege. 
Supus dezbaterilor, proiectul de lege a fost amânat cu unanimitate de voturi. 

La punctul 3 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul de Lege pentru aprobarea 
Programului de măsuri pentru redimensionarea ecologică şi economică pe 
sectorul românesc al Luncii Dunării în vederea adaptării la schimbările climatice. 



Proiectul de lege are ca obiect de reglementare aprobarea Programului de măsuri 
pentru redimensionarea ecologică şi economică pe sectorul românesc al Luncii 
Dunării în vederea adaptării la schimbările climatice, ca urmare a necesităţii unei 
abordări strategice, adecvate şi moderne, pentru un management raţional al 
riscului la inundaţii pe sectorul românesc al Luncii Dunării. 

S-a arătat că proiectul de lege se încadrează în categoria legilor ordinare, 
Camera Deputaţilor este Cameră decizională, Consiliul Legislativ avizează 
negativ proiectul de lege. Supus dezbaterilor, proiectul de lege a fost amânat 
cu unanimitate de voturi. 

Lucrările Comisiei din data de 15 și 16 martie  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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