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COMISIA PENTRU MEDIU ŞI ECHILIBRU ECOLOGIC 
                                                                                      
                                                                                            1.03.2018 
                                                                             

PROCES VERBAL  

din 27 februarie, 28 februarie și 1 martie  2018 
 

 Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic şi-a desfăşurat lucrările în 
zilele de 27 februarie, 28 februarie și 1 martie  a.c. 

 La lucrările Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic din data de 27 
februarie a.c. au fost prezenţi 13 deputaţi din numărul total de 16 
membri ai comisiei.  

 Doamna deputat Mihalcescu Carmen Ileana(PSD) a fost înlocuită de 
domnul deputat Neață Eugen(PSD).  

 Doamna deputat Lungu Tudorița(PNL) și domnul deputat Varga Glad -
Aurel(PNL) au absentat de la lucrările comisie. 

 La lucrările Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic din data de 28 
februarie a.c. au fost prezenţi 13 deputaţi din numărul total de 16 
membri ai comisiei.  

 Doamna deputat Lungu Tudorița(PNL) și domnul deputat Varga Glad -
Aurel(PNL) au absentat de la lucrările comisie. 

 La lucrările Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic din data de 1 
martie a.c. au fost prezenţi 12 deputaţi din numărul total de 16 membri 
ai comisiei.  

 Doamna deputat Lungu Tudorița(PNL), domnul deputat Farago 
Petru(UDMR), domnul deputat Varga Glad-Aurel(PNL) și domnul deputat 
Zainea Cornel (USR) au absentat de la lucrările comisie. 

 La şedinţa din data de 27 februarie a.c. au participat în calitate de 
invitaţi: Iulian Offenberg, președintele Autorității Competente de 
Reglementare a Operațiunilor Petroliere Offshore la Marea Neagră - ACROPO, 
domnul Istrate Ștețco, secretar de stat în cadrul Ministerului Apelor și 
Pădurilor, domnul Florian Udrea, președinte le Agenției Nationale pentru Arii 
Naturale Protejate( ANANP), domnul Corneliu Condrea,  director Directia 
Titei și Gaze Naturale în cadrul Ministerului Energiei. 
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 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 27 februarie a.c. au figurat 
următoarele proiecte:  

AVIZE 

1. PL-x nr. 33/2018 Proiect de Lege privind unele măsuri necesare 
pentru implementarea operaţiunilor petroliere de către titularii de acorduri 
petroliere referitoare la perimetre petroliere offshore. 

FOND 

2. PL-x nr. 404/2017 Proiect de Lege pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă nr.57/2007 privind regimul ariilor 
naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei 
sălbatice. 

 3. PL-x nr.524/2017 Propunere legislativă privind interzicerea 
exploatării masei lemnoase din parcurile naţionale. 

 La punctul 1 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul de Lege privind 
unele măsuri necesare pentru implementarea operaţiunilor petroliere de 
către titularii de acorduri petroliere referitoare la perimetre petroliere 
offshore (PL-x nr. 33/2018). 

 Proiectul de lege are ca obiect de reglementare adoptarea unor 
măsuri în vederea implementării operaţiunilor petroliere de explorare, 
dezvoltare, exploatare a zăcămintelor de petrol şi de abandonare, precum şi 
a lucrărilor la sonde aferente operaţiunilor petroliere, desfăşurate de titularii 
de acorduri petroliere cu privire la perimetrele petroliere offshore, care să 
adapteze cadrul de reglementare existent la proiectele de explorare, 
dezvoltare şi exploatare de hidrocarburi offshore, prin stabilirea unor norme 
derogatorii de la anumite acte normative de aplicare generală în acest 
domeniu. 

 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 majoritate (1 
abținere) de voturi avizarea favorabilă a proiectului de lege. 

 La punctul 2 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul de Lege pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă nr.57/2007 privind 
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regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi 
faunei sălbatice(PL-x nr. 404/2017). 

 Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi 
completarea unor prevederi din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.57/2007. Intervenţiile legislative vizează rezolvarea situaţiilor create ca 
urmare a instituirii ariilor naturale protejate fără să se ţină cont de existenţa 
unor licenţe miniere, precum şi relaţia autorităţilor locale cu ariile naturale 
protejate în cazul în care ariile naturale protejate se suprapun intravilanului 
localităţii. În acest sens, prin proiect se instituie posibilitatea modificării 
limitelor ariilor naturale protejate prin scoaterea din interiorul ariilor a 
suprafeţelor pentru care, la data de 29 iunie 2007, existau licenţe de 
concesiune a activităţii miniere, instituirea unei zone tampon necesară creării 
de drumuri de acces la perimetrul minier, precum şi compensarea suprafeţei 
de teren scoase din interiorul ariei naturale protejate cu o suprafaţă 
echivalentă majorată cu suprafaţa zonei tampon. 

 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 avizat favorabil de către Comisia pentru 
industrii şi servicii (aviz favorabil cu amendamente admise), Comisia pentru 
agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice și Comisia 
pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului . În urma dezbaterilor, 
membrii comisiei au hotărât cu majoritate de voturi (2 voturi împotrivă și 
1 abținere) adoptarea proiectului de lege cu amendamente admise și 
amendamente respinse. 

 La punctul 3 al ordinii de zi  a fost prezentată propunerea legislativă 
privind interzicerea exploatării masei lemnoase din parcurile naţionale (PL-x 
nr.524/2017). 

 Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare interzicerea 
exploatării masei lemnoase în zonele de protecţie din parcurile naţionale, 
pentru o perioadă de zece ani. 

  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. Comisia pentru industrii și servicii a avizat negativ 
propunerea legislativă. În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât cu 
majoritate (2 împotrivă) de voturi întocmirea unui raport preliminar de 
respingere.    
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 Lucrările Comisiei din data de 28 februarie și 1 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. 

 

      PREŞEDINTE                         SECRETAR 
                       Ion CUPĂ                                         Petru FARAGO 
 
 
 
Consilier parlamentar, Alina Alexandriuc 


	Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare interzicerea exploatării masei lemnoase în zonele de protecţie din parcurile naţionale, pentru o perioadă de zece ani.

