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PROCES VERBAL 
din 6, 7 și 8 februarie 2018 

 

 Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic şi-a desfăşurat lucrările în zilele 
de 6, 7 și 8 februarie a.c. 

 La lucrările Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic din data de 6 
februarie a.c. au fost prezenţi 15 deputaţi din numărul total de 16 membri ai 
comisiei.  

 Domnul deputat Farago Petru(UDMR) a fost absent de la lucrările comisie. 

  La lucrările Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic din data de 7 și 8 
februarie a.c. au fost prezenţi 14 deputaţi din numărul total de 16 membri ai 
comisiei. 

 Domnul deputat Farago Petru(UDMR) și domnul deputat Zainea Cornel 
(USR) au fost absenți de la lucrările comisie. 

 La şedinţa din data de 6 februarie a.c. au participat în calitate de invitaţi: 
domnul Bulea Virgil, șef în cadrul Direcţiei Generale pentru Comunicaţii şi 
Tehnologia Informaţiei, din cadrul Inspectoratului General pentru Situații de 
Urgență, domnul  Roșca Ciprian, secretar de stat în cadrul Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei Publice, domnul Bailesteanu Liviu, director în cadrul 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, domnul Felix Nicolescu, 
șef serviciu în cadrul Autorității Naționale Sanitară Veterinară și pentru Siguranța 
Alimentelor și domnul Ștețco Istrate, secretar de stat în cadrul Ministerului Apelor 
și Pădurilor. 

 Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Ion Cupă, preşedintele 
Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic a Camerei Deputaţilor.  

Pe ordinea de zi a ședinței din data de 6 februarie a.c. au figurat 
următoarele proiecte:  

AVIZE 

1. PL-x nr.574/2017 Proiect de Lege pentru aprobarea strategiei de 
dezvoltare teritorială a României. 



2. PL-x nr.573/2017 Proiect de Lege pentru modificarea Legii 
nr.217/2016 privind diminuarea risipei alimentare. 

3. PL-x nr. 540/2017 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.111/1996 privind desfăşurarea în siguranţă, reglementarea, autorizarea şi 
controlul activităţilor nucleare. 

4. PL-x nr. 538/2017 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţã a Guvernului nr.72/2017 privind implementarea Sistemului de avertizare 
a populaţiei în situaţii de urgenţă “RO-ALERT”. 

5. Pl-x nr.526/2017 Propunere legislativă pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.218 din 23 iulie 2016 privind protejarea şi sprijinirea 
persoanelor afectate de emisiile de substanţe nocive provenite din extracţiile de 
ţiţei din zona Suplacu de Barcău. 

6. Pl-x nr.515/2017 Propunere legislativă privind trecerea suprafeţei de 
180,44 ha fond forestier din proprietatea publică a statului şi din administrarea 
Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva în proprietatea publică a Municipiului 
Buzău. 

La punctul 1 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul de Lege pentru 
aprobarea strategiei de dezvoltare teritorială a României (PL-x 574/2017). 

 Proiectul de lege are ca obiect de reglementare aprobarea Strategiei de 
dezvoltare teritorială a României, care reprezintă documentul programatic pe 
termen lung prin care sunt stabilite liniile directoare de dezvoltarea teritorială a 
României, bazat pe un concept strategic, precum şi direcţiile de implementare 
pentru o perioadă de timp de 20 de ani, la scară regională, interregională, 
naţională, cu integrarea aspectelor relevante la nivel transfrontalier şi 
transnaţional. Pentru a atinge viziunea de dezvoltare, Strategia de dezvoltare 
teritorială a României are cinci obiective generale pentru orizontul 2035: 
asigurarea unei integrări funcţionale a teritoriului naţional în spaţiul european prin 
sprijinirea interconectării eficiente a reţelelor energetice, de transporturi şi 
broadband, creşterea calităţii vieţii prin dezvoltarea infrastructurii tehnico-
edilitară şi a serviciilor publice în vederea asigurării unor spaţii urbane şi rurale de 
calitate, atractive şi incluzive, dezvoltarea unei reţele de localităţi competitive şi 
coezive prin sprijinirea specializării teritoriale şi formarea zonelor urbane 
funcţionale, protejarea patrimoniului natural şi construit şi valorificarea 
elementelor de identitate teritorială, creşterea capacităţii instituţionale de 
gestionare a proceselor de dezvoltare teritorială. 

  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. În urma 
dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât cu unanimitate de voturi avizarea 
favorabilă a proiectului de lege. 



La punctul 2 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul de Lege pentru 
modificarea Legii nr.217/2016 privind diminuarea risipei alimentare (PL-x 
573/2017). 

 Proiectul de lege are ca obiect de reglementare stabilirea unor măsuri 
referitoare la circuitul alimentelor aflate aproape de expirarea datei limită de 
consum, stabilirea organelor abilitate pentru constatarea contravenţiilor şi 
aplicarea sancţiunilor, precum şi definirea operatorilor economici din sectorul 
agroalimentar potrivit Regulamentului (CE) nr.178/2002 al Parlamentului 
European şi al Consiliului din 28 ianuarie 2002 de stabilire a principiilor şi a 
cerinţelor generale ale legislaţiei alimentare, de instituire a Autorităţii Europene 
pentru Siguranţa Alimentară şi de stabilire a procedurilor în domeniul siguranţei 
produselor alimentare. 

  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. În urma 
dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât cu unanimitate de voturi avizarea 
favorabilă a proiectului de lege. 

  La punctul 3 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul de Lege pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.111/1996 privind desfăşurarea în siguranţă, 
reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor nucleare (PL-x 540/2017). 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi 
completarea Legii nr.111/1996, în scopul transpunerii unor dispoziţii ale Directivei 
2013/59/Euratom a Consiliului din 5 decembrie 2013 de stabilire a normelor de 
securitate de bază privind protecţia împotriva pericolelor prezentate de expunerea 
la radiaţiile ionizante şi de abrogare a Directivelor 89/618/Euratom, 
90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom şi 2003/122/Euratom. 

 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. În urma 
dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât cu unanimitate de voturi avizarea 
favorabilă a proiectului de lege. 

 La punctul 4 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul de Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.72/2017 privind implementarea 
Sistemului de avertizare a populaţiei în situaţii de urgenţă “RO-ALERT” (PL-x 
538/2017). 

 Proiectul de lege are ca obiect de reglementare implementarea Sistemului 
de avertizare a populației în situații de urgență „RO -ALERT”, bazat pe tehnologii 
moderne din domeniul comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiilor. Sisteme similare 
şi-au dovedit utilitatea şi eficienţa în SUA şi în unele state membre (Olanda, 
Lituania, Franţa, Germania, Belgia). Sistemul „RO-ALERT” presupune multiple 



avantaje faţă de cel actual, dintre care cele mai importante sunt reprezentate de: 
transmiterea unor mesaje de avertizare adaptate evenimentului iminent prin 
intermediul reţelelor operatorilor de telefonie mobilă, transmiterea rapidă a 
mesajelor către toţi utilizatorii aflaţi în arealul ameninţat chiar în condiţii de 
congestie a reţelelor operatorilor de telefonie mobilă, afişarea instantanee a 
mesajelor pe ecranul terminalului mobil fără a fi necesară vreo intervenţie a 
utilizatorului, repetarea ciclică a mesajelor de alertare la intervale de timp 
configurabile, recepţionarea mesajelor de avertizare şi de către terminalele aflate 
în roaming, acurateţea mesajelor de avertizare, formulate doar pe baza 
informaţiilor furnizate de surse autorizate. Sistemul „RO-ALERT” va fi implementat 
cu suportul tehnic al Serviciului de Telecomunicaţii Speciale şi va fi operat de 
către structurile operaţionale 24/24 ale IGSU şi structurilor subordonate acestuia. 

 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. În urma 
dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât cu unanimitate de voturi avizarea 
favorabilă a proiectului de lege. 

 La punctul 5 al ordinii de zi  a fost prezentată propunerea legislativă pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.218 din 23 iulie 2016 privind protejarea şi 
sprijinirea persoanelor afectate de emisiile de substanţe nocive provenite din 
extracţiile de ţiţei din zona Suplacu de Barcău (Pl-x nr.526/2017). 

 Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea Legii 
nr.218/2015, în scopul de a extinde aplicarea prevederilor actului normativ de 
bază şi pentru locuitorii comunei Marca, satele Leşmir, Marca, Port, Şumal Marca-
Hută, judeţul Sălaj. 

 S-a arătat că propunerea legislativă se încadrează în categoria legilor 
organice, Camera Deputaţilor este Cameră decizională, Consiliul Legislativ 
avizează favorabil propunerea legislativă, Senatul a respins propunerea 
legislativă. Guvernul nu susține propunerea legislativă. În urma dezbaterilor, 
membrii comisiei au hotărât cu majoritate de voturi (1 abținere) avizarea 
negativă a propunerii legislative. 

La punctul 6 al ordinii de zi a fost prezentată propunere legislativă privind 
trecerea suprafeţei de 180,44 ha fond forestier din proprietatea publică a statului 
şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva în proprietatea publică 
a Municipiului Buzău (Pl-x nr.515/2017). 

 Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare transmiterea unei 
suprafeţe de fond forestier de 180,44 ha, aflat în administrarea Regiei Naţionale a 
Pădurilor - Romsilva, din proprietatea publică a statului în proprietatea publică a 
municipiului Buzău. 



 S-a arătat că propunerea legislativă se încadrează în categoria legilor 
ordinare, Camera Deputaţilor este Cameră decizională, Consiliul Legislativ 
avizează favorabil propunerea legislativă, Senatul a respins propunerea 
legislativă. Guvernul nu susține  propunerea legislativă. În urma dezbaterilor, 
membrii comisiei au hotărât cu unanimitate de voturi avizarea negativă a 
propunerii de lege.  

 Lucrările Comisiei din data de 7 și 8 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. 

 

 

 PREŞEDINTE          SECRETAR 

                           Ion CUPĂ                              Gheorghe-Dănuț BOGDAN 
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