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                                                                                               21.06.2018 
                                                                          

PROCES VERBAL 

din 19, 20 și 21 iunie 2018 

 Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic şi-a desfăşurat lucrările în 
zilele de 19, 20 și 21 iunie a.c. 

 La lucrările Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic din data de 19 
iunie a.c. au fost prezenţi 16 deputaţi din numărul total de 17 membri ai 
comisiei.  

 Domnul deputat Varga Glad-Aurel(PNL) a fost înlocuit de doamna 
deputat Fădor Angelica. 

 La lucrările Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic din data de 20 
și 21 iunie a.c. au fost prezenţi 15 deputaţi din numărul total de 17 
membri ai comisiei. 

 Domnul deputat Varga Glad-Aurel(PNL) și domnul deputat Zainea 
Cornel(USR) nu au participat la lucrările comisiei. 

 La şedinţa din data de 19 iunie a.c. au participat în calitate de 
invitați:  domnul Ilie Covrig, secretar de stat în Ministerul Apelor și Pădurilor, 
domnul Iacob Dănuț, director în Ministerul Apelor și Pădurilor, domnul Dorin 
- Octavian Corcheș, vicepreședintele Administrației Fondului pentru Mediu si 
doamna deputat Fădor Angelica, inițiatorul proiectului de lege PL-x 
nr.125/2018. 

 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 19 iunie a.c. au figurat 
următoarele proiecte:  

SESIZĂRI ÎN FOND  

  1. PL-x nr.125/2018 Proiect de Lege privind trecerea unor suprafeţe 
de fond forestier din grupa I funcţională-vegetaţia forestieră cu funcţii 
speciale de protecţie din domeniul public al statului şi din administrarea 
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Regiei Naţionale a Pădurilor -Romsilva în domeniul public al unor unităţi 
administrativ-teritoriale. 

 2. PL-x nr. 282/2018 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei 
de urgenţã a Guvernului nr.20/2018 pentru completarea art.5 din Ordonanţa 
Guvernului nr.80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru 
autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice 

 La punctul 1 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul de Lege privind 
trecerea unor suprafeţe de fond forestier din grupa I funcţională-vegetaţia 
forestieră cu funcţii speciale de protecţie din domeniul public al statului şi din 
administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor -Romsilva în domeniul public al 
unor unităţi administrativ-teritoriale (PL-x nr.125/2018). 

 Proiectul de lege are ca obiect de reglementare transmiterea unor 
suprafeţe de fond forestier încadrate în grupa I funcţională-vegetaţia 
forestieră cu funcţii speciale de protecţie din domeniul public al statului şi din 
administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor-Romsilva în domeniul public al 
unor unităţi administrativ-teritoriale şi în administrarea consiliilor locale ale 
acestora, prin derogare de la dispoziţiile art.10 şi 34 din Legea nr.46/2008 - 
Codul silvic. 

 S-a arătat că proiectul de lege se încadrează în categoria legilor 
organice, 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 întocmirea unui raport preliminar de adoptare cu amendamente 
admise si amendamente respinse către Comisia pentru  agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice și Comisia pentru 
administraţie publică şi amenajarea teritoriului. 

 La punctul 2 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.20/2018 pentru 
completarea art.5 din Ordonanţa Guvernului nr.80/2001 privind stabilirea 
unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi 
instituţiile publice(PL-x nr. 282/2018). 

 Proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea 
dispoziţiilor art.5 din Ordonanţa Guvernului nr.80/2001, prin instituirea unei 
excepţii de la aplicarea măsurii prin care se interzice autorităţilor şi 
instituţiilor publice să achiziţioneze autoturisme, cu capacitate cilindrică mai 
mare de 1.600m3 al căror preţ nu poate depăşi contravaloarea în lei a sumei 
de 18.000 euro inclusiv TVA. Astfel, proiectul de lege prevede posibilitatea 
autorităţilor şi instituţiilor publice de a achiziţiona autoturisme, cu un preţ de 
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până la 35.000 euro în echivalent în lei, inclusiv TVA, cu condiţia ca această 
achiziţie să se realizeze în cadrul Programului privind reducerea emisiilor de 
gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de 
transport rutier nepoluante din punct de vedere energetic, finanţat din 
Fondul pentru mediu. 

 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 de 
voturi(1 vot împotrivă) întocmirea unui raport comun de adoptare cu 
amendamente admise. 

 Lucrările Comisiei din data de 20 și 21 iunie 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 


