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PROCES VERBAL 

din 11, 12 și 13 aprilie 2017 

Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 11, 
12 și 13 aprilie a.c. 

La lucrările Comisiei din 11 aprilie a.c. au fost prezenţi 14 deputaţi din 
numărul total de 16 membri ai comisie, fiind absenți doamna deputat Pană 
Adriana-Doina(PSD) și domnul deputat Suciu Vasile-Daniel(PSD). 

La lucrările Comisiei din 12 și 13 aprilie a.c. au fost prezenţi 13 deputaţi din 
numărul total de 16 membri ai comisie, fiind absenți doamna deputat Pană 
Adriana-Doina(PSD), domnul deputat Farago Petru(UDMR) și domnul dep utat 
Suciu Vasile-Daniel(PSD). 

Lucrările comisiei din data de 11 aprilie a.c. au fost conduse de domnul deputat 
Bichineț Corneliu, vicepreşedintele Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic. 

Pe ordinea de zi a şedinței din data de 11 aprilie a.c. au figurat următoarele 
proiecte: 

SESIZARE ÎN FOND  

1. PL-x270/2016 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.9/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.195/2005 privind protecţia mediului, precum şi pentru modificarea 
art.3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.32/2015 privind înfiinţarea 
Gărzilor forestiere. 

2. COM(2016)860 Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, 
Comitetul Economic si  Social European, Comitetul  Regiunilor si Banca 
Europeana de Investiții - Energie curată pentru toţi europenii. 



3. COM(2016)763 Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, 
Comitetul Economic si  Social European, Comitetul  Regiunilor si Banca 
Europeana de Investiții - Accelerarea inovării în domeniul energiei curate.  

La punctul 1 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.9/2016 pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2005 privind protecţia mediului, 
precum şi pentru modificarea art.3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.32/2015 privind înfiinţarea Gărzilor forestiere (PL-x270/2016). 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare îmbunătăţirea procesului de 
implementare a Schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu 
efect de seră, care transpune Directiva 2003/87/CE, cu modificările şi 
completările ulterioare, atribuţiile şi responsabilităţile autorităţii publice centrale 
pentru protecţia mediului, prevăzute în Hotărârea Guvernului nr.780/2006, 
urmărind a fi realizate de Agenţia Naţională Pentru Protecţia Mediului. Totodată, 
atribuţiile şi responsabilităţile autorităţii competente, prevăzute în Hotărârea 
Guvernului nr.1.570/2007 sunt preluate şi îndeplinite de către Agenţia Naţională 
Pentru Protecţia Mediului. Modificările propuse au în vedere eficientizarea 
activităţii, precum şi întărirea capacităţii instituţionale a structurilor din 
administraţia publică centrală. 

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, proiectul de lege a fost amânat cu unanimitate de voturi.  

La punctul 2 al ordinii de zi a fost prezentată Comunicarea Comisiei către 
Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic si  Social European, 
Comitetul  Regiunilor si Banca Europeana de Investiții - Energie curată pentru 
toţi europenii (COM(2016)860). 

Comunicarea lansează o serie de propuneri de reglementare şl măsuri de 
facilitare care să accelereze transformarea şi consolidarea tranziţiei economiei UE 
către o energie curată, respectiv eficienţa energetică, energia din surse 
regenerabile, organizarea pieţei energiei, securitatea aprovizionării şi norme de 
guvernantă pentru uniunea energetică. 

În urma dezbaterilor membrii comisiei au hotărât cu unanimitate de voturi să 
aprobe un proiect de opinie favorabil.  

La punctul 3 al ordinii de zi a fost prezentată Comunicarea Comisiei către 
Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic si  Social European, 



Comitetul  Regiunilor si Banca Europeana de Investiții - Accelerarea inovării în 
domeniul energiei curate (COM(2016)763). 

Comunicarea stabileşte o strategie cuprinzătoare pentru a stimula investiţiile 
private în favoarea inovării în domeniul energiei curate prin: 
- crearea unor stimulente puternice şi coerente pentru investiţiile private în 
cercetarea, dezvoltarea şl utilizarea energiei curate; 
- utilizarea instrumentelor financiare specifice pentru a reduce riscul asumat în 
cazul investiţiilor private în tehnologii sau în modele de afaceri promiţătoare, dar 
încă netestate din domeniul energiei curate; 

- finanţarea cercetării motivate de curiozitate, a cercetării orientate spre proiecte 
specifice şi a proiectelor demonstrative pentru a încuraja şi a accelera tranziţia 
de la laborator la bunuri şi servicii de succes, care creează locuri de muncă şi 
generează creştere economică. 

În urma dezbaterilor membrii comisiei au hotărât cu unanimitate de voturi să 
aprobe un proiect de opinie favorabil.  

Lucrările Comisiei din data de 12 și 13 aprilie 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, 
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