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                                                                                                   26.04.2018 
                                                                        

PROCES VERBAL 

din 24, 25 și 26 aprilie 2018 

 Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic şi-a desfăşurat lucrările în 
zilele de 24, 25 și 26 aprilie a.c. 

 La lucrările Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic din data de 24 
aprilie a.c. au fost prezenţi 17 deputaţi din numărul total de 17 membri 
ai comisiei. 

 La lucrările Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic din data de 26 
aprilie a.c. au fost prezenţi 16 deputaţi din numărul total de 17 membri 
ai comisiei. 

 Domnul deputat Zainea Cornel(USR) nu a participat la lucrarile 
comisiei. 

 La lucrările Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic din data de 25 
aprilie a.c. au fost prezenţi 15 deputaţi din numărul total de 17 membri 
ai comisiei. 

 Domnul deputat Farago Petru(UDMR) și domnul deputat Zainea 
Cornel(USR) nu au participat la lucrarile comisiei. 

La şedinţa din data de 24 aprilie a.c. au participat în calitate de 
invitați: doamna Veronica Georgescu, șef serviciu în cadrul Ministerului 
Turismului și domnul Laurențiu Neculaescu, secretar de stat în cadrul 
Ministerului Mediului.  

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

Pe ordinea de zi a ședinței din data de 24 aprilie a.c. au figurat 
următoarele proiecte:  
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AVIZ 

 1. PL-x nr. 172/2018 Proiect de Lege privind modificarea şi 
completerea Legii nr.526/2003 pentru aprobarea Programului naţional de 
dezvoltare a turismului "Schi în România ". 

SESIZĂRI ÎN FOND  

 2. PL-x nr.95/2018 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţã a Guvernului nr.101/2017 pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.278/2013 privind emisiile industriale. 

 3. PL-x nr. 119/2018 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 
de urgenţã a Guvernului nr.97/2017 privind prorogarea termenului prevăzut 
la art.6 din Ordonanţa Guvernului nr.40/2006 pentru aprobarea şi finanţarea 
programelor multianuale prioritare de mediu şi gospodărire a apelor. 

 La punctul 1 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul de Lege privind 
modificarea şi completerea Legii nr.526/2003 pentru aprobarea Programului 
naţional de dezvoltare a turismului "Schi în România"(PL-x nr. 172/2018). 

 Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea Legii 
nr.526/2003, în vederea clarificării procedurii de scoatere definitivă din 
fondul forestier naţional sau din circuitul agricol a terenurilor destinate 
realizării Programului naţional de dezvoltare a turismului „Schi în România”. 

 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. Guvernul susține adoptarea proiectului de lege. În urma dezbaterilor 
membrii comisiei au hotărât cu majoritate de voturi (1 abținere și 3 
împotrivă) întocmirea unui aviz favorabil . 

 La punctul 2 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului n r.101/2017 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.278/2013 privind emisiile industriale 
(PL-x nr.95/2018). 

 Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi 
completarea Legii nr.278/2013, în vederea corectării unor referinţe juridice 
şi a completării unor norme, care au fost evidenţiate în rezultatele evaluării 
realizate de Comisia Europeană, ca urmare a procesului de verificare a 
calităţii transpunerii IED în România şi în statele membre ale Uniunii 
Europene, în scopul evitării declanşării acţiunii de constatare a neîndeplinirii 
obligaţiilor ce revin statelor membre. 
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 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. Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și 
servicii specifice a avizat favorabil proiectul de lege. În urma dezbaterilor 
membrii comisiei au hotărât cu majoritate de voturi (1 abținere) întocmirea 
unui raport de adoptare a proiectului de lege.  

 La punctul 3 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul de Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei de urgenţã  a Guvernului nr.97/2017 privind 
prorogarea termenului prevăzut la art.6 din Ordonanţa Guvernului 
nr.40/2006 pentru aprobarea şi finanţarea programelor multianuale 
prioritare de mediu şi gospodărire a apelor (PL-x nr. 119/2018). 

 Proiectul de lege are ca obiect de reglementare prelungirea 
perioadei de realizare a programelor multianuale prioritare de mediu şi 
gospodărire a apelor, pentru îndeplinirea scopului programului, cât şi a 
obligaţiilor României în sectorul de mediu până la data de 31 decembrie 
2019. Convenţiile încheiate în temeiul art.4 alin.(3) din Ordonanţa 
Guvernului nr.40/2006, aflate în derulare la data intrării în vigoare 
prezentului proiect de act normativ, pot fi modificate prin acordul părţilor. 

 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. Comisia pentru pentru administraţie publică şi amenajarea 
teritoriului a avizat favorabil proiectul de lege. În urma dezbaterilor membrii 
comisiei au hotărât cu unanimitate de voturi întocmirea unui raport 
preliminar de adoptare a proiectului de lege. Raportul preliminar va fi 
trimis Comisiei pentru buget, finanțe și bănci în vederea întocmirii raportului 
comun.  

 Lucrările Comisiei din data de 25 și 26 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. 

 

 

      PREŞEDINTE                         SECRETAR 
                       Ion CUPĂ                                         Petru FARGO 

 
 
 

 Consilier parlamentar, Alina Alexandriuc 


