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                                                                                                        29.11.2018 
  
 

PROCES VERBAL  

din 27 și 29 noiembrie 2018 

 

Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic şi-a desfăşurat lucrările în 
zilele de 27 și 29 noiembrie a.c. 

La lucrările Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic din data de 27 
noiembrie a.c. au fost prezenţi 16 deputaţi din numărul total de 17 
membri ai comisiei. 

Domnul deputat Simion Lucian-Eduard(PSD) a absentat de la lucrările 
comisiei. 

La lucrările Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic din data de 29 
noiembrie a.c. au fost prezenţi 14 deputaţi din numărul total de 17 
membri ai comisiei. 

 Domnul deputat Simion Lucian-Eduard(PSD), domnul deputat Farago 
Petru(UDMR) și domnul deputat Zainea Cornel(USR) au absentat de la 
lucrările comisiei. 

La şedinţa din data de 27 noiembrie a.c. au participat în calitate de 
invitați: domnul Nicolae Tudose, Secretar de Stat în cadrul Ministerului 
Dezvoltării Regionale și Administrației Publice; domnul Ioan Cristian Șologon, 
subsecretar de Stat în cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice; domnul Ghinea Bogdan, consilier în cadrul 
Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice; domnul Dicu 
Daniel, Director în cadrul Ministerului Apelor și Pădurilor și doamna Alexe 
Ioana, șef serviciu în cadrul Ministerului Fondurilor Europene. 

Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Ion Cupă, 
președintele Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic din Camera 
Deputaților. 

 

Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru mediu și echilibru ecologic  
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Pe ordinea de zi a ședinței din data de 27 noiembrie a.c. au figurat 
următoarele proiecte:  

AVIZ 
1. PL-x nr. 708/2018 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.89/2018 privind unele măsuri fiscal-bugetare şi 
pentru modificarea şi completarea unor acte normative. 

SESIZĂRI IN FOND 
2. PL-x nr. 530/2018 Propunere legislativă pentru modificarea Legii 

nr.114/1996 privind locuinţele. 
3. PL-x nr. 670/2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi 

completarea Legii vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr.407 din 9 
noiembrie 2006. 

4. PL-x nr. 691/2018 Propunere legislativă pentru completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 34/2015 privind reglementarea unor 
măsuri pentru stimularea absorbţiei fondurilor externe nerambursabile. 

La punctul 1 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.89/2018 privind unele 
măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare adoptarea unor măsuri 
fiscal-bugetare, precum şi modificarea şi completarea unor acte normative 
din domeniul financiar şi fiscal, al ajutorului de stat, al serviciului public de 
transport local, al redevenţelor miniere, respectiv din materia drepturilor de 
protecţie şi asistenţă socială. 

S-a arătat că proiectul de lege se încadrează în categoria legilor 
ordinare, Camera Deputaților este Cameră Decizională, Senatul a 
adoptat proiectul de lege, Consiliul Legislativ avizează favorabil 
proiectul de lege, Consiliul Economic și Social avizează favorabil proiectul 
de lege. 

În urma dezbaterilor membrii comisiei au hotarât cu unanimitate de 
voturi amânarea dezbaterii proiectului de lege. 

La punctul 2 al ordinii de zi, a fost prezentată propunerea legislativă 
pentru modificarea Legii nr.114/1996 privind locuinţele. 



3 
 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea Legii 
locuinţei nr.114/1996, intervenţiile legislative vizând crearea spaţiilor 
destinate colectării, depozitării şi evacuării separate pe fracţii a deşeurilor 
menajere, în clădirile cu mai multe locuinţe. 

S-a arătat că propunerea legislativă se încadrează în categoria legilor 
ordinare, Camera Deputaților este Cameră Decizională, Senatul a 
respins propunerea legislativă, Consiliul Legislativ avizează favorabil 
propunerea legislativă, Consiliul Economic și Social avizează favorabil 
propunerea legislativă. 

În urma dezbaterilor membrii comisiei au hotarât cu majoritate de 
voturi întocmirea unui raport preliminar de respingere. 

La punctul 3 al ordinii de zi, a fost prezentată propunerea legislativă 
pentru modificarea şi completarea Legii vânătorii şi a protecţiei fondului 
cinegetic nr.407 din 9 noiembrie 2006. 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi 
completarea art.48 alin.(1) din Legea nr.407/2006, în sensul că încălcarea 
prevederilor de la art.13 alin.(5) şi (6), urmează să se sancţioneze cu 
amendă de la 2.000 lei la 4.000 lei, inclusiv pentru pagubele produse de 
speciile prevăzute în anexa nr.2. Totodată, la acelaşi alineat se introduce o 
noua literă, lit.c) indice 2, care prevede plata, către persoanele îndreptăţite, 
a unei penalizări de 4% pe zi din valoarea pagubelor produse de către 
exemplarele din speciile de faună de interes cinegetic cuprinse în anexa nr.1 
şi 2 în cazul nerespectării termenelor prevăzute la art.13 alin.(5) şi (6). 

S-a arătat că propunerea legislativă se încadrează în categoria legilor 
ordinare, Camera Deputaților este Cameră Decizională, Senatul a 
respins propunerea legislativă, Consiliul Legislativ avizează favorabil 
propunerea legislativă, Consiliul Economic și Social avizează favorabil 
propunerea legislativă, Guvernul nu susține adoptarea. 

În urma dezbaterilor membrii comisiei au hotarât cu majoritate de 
voturi întocmirea unui raport preliminar de respingere. 

La punctul 4 al ordinii de zi, a fost prezentată Propunere legislativă 
pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 34/2015 privind 
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reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbţiei fondurilor externe 
nerambursabile. 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare completarea art.I 
indice 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.34/2015, prin 
introducerea unui nou alineat, alin.(7), prin care se propune modalitatea de 
restituire de către unităţile Trezoreriei Statului a sumelor virate eronat în 
contul de venituri bugetare reprezentând sume primite de la Uniunea 
Europeană pentru programele operaţionale finanţate în cadrul obiectivului 
convergenţă . 

S-a arătat că propunerea legislativă se încadrează în categoria legilor 
ordinare, Camera Deputaț ilor este Cameră Decizională, Senatul a 
respins propunerea legislativă, Consiliul Legislativ avizează favorabil 
propunerea legislativă, Consiliul Economic și Social a avizat favorabil 
propunerea legislativă, Guvernul susține adoptarea cu propuneri. 

În urma dezbaterilor membrii comisiei au hotarât cu unanimitate de 
voturi întocmirea unui raport preliminar de adoptare cu un 
amendament. 

Lucrările Comisiei din data de 29 noiembrie a.c. s-au desfăşurat în 
cadrul grupurilor de lucru constituite în vederea studierii proiectelor de lege 
şi a altor documente înregistrate la Comisie. 

 
 
 
 

PREȘEDINTE                               SECRETAR 
           Ion CUPĂ                                           Petru FARAGO 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consultant parlamentar, Ing. Andrei-Georgian Pîrvan 
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