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                                                                                                        10.10.2019 
  

PROCES VERBAL  

din 8 şi 9 octombrie 2019 

 

 Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic şi-a desfăşurat lucrările în 
zilele de 8 şi 9 octombrie a.c. 

 În data de 8 octombrie a.c. a avut loc şedinţa comună a Comisiei 
pentru mediu şi echilibru ecologic a Camerei Deputaților cu Comisia pentru 
mediu şi Comisia pentru ape, păduri, pescuit şi fond cinegetic din Senat.    

  Lucrările şedinţei comune au fost conduse de domnul senator Şoptică 
Costel, preşedintele Comisiei pentru ape, păduri, pescuit  şi fond cinegetic 
din Senat. 

 Pe ordinea de zi a şedinței comune a figurat proiectul de lege pentru 
aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.12/2019 cu privire la rectificarea 
bugetului de stat pe anul 2019 (PL-x nr.400/2019). 

 Proiectul de lege are ca obiect de reglementare rectificarea bugetului de 
stat pe anul 2018. Astfel, bugetul de stat se majorează la venituri cu suma de 
2.264 milioane lei, la cheltuieli se majorează cu suma de 736,9 milioane lei la 
credite de angajament şi cu suma de 298,9 milioane lei la credite bugetare, 
iar deficitul se diminuează cu suma de 1.965,1 milioane lei. 

  S-a arătat că proiectul de lege se încadrează în categoria legilor 
ordinare, Consiliul Legislativ avizează favorabil proiectul de Lege, Consiliul 
Economic şi Social avizează favorabil proiectul de lege. 

 În urma dezbaterilor, membrii celor două comisii au hotărât cu 
majoritate de voturi avizarea negativă a proiectului de lege. 

După finalizarea şedinţei comune, membrii Comisiei pentru mediu şi 
echilibru ecologic au continuat dezbaterile asupra ordinii de zi a comisiei.  

    La lucrările Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic din data de 8 
octombrie a.c. au fost prezenţi 15 deputaţi din numărul total de 17 
membri ai comisiei. 
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Doamna deputat Carmen-Ileana Mihălcescu(PSD) a fost înlocuită de 
domnul deputat Niţă Nicu (PSD). 

Domnul deputat Ion Cupă (neafiliat) a absentat de la lucrările comisiei. 
La lucrările Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic din data de 9 

octombrie a.c. au fost prezenţi 16 deputaţi din numărul total de 17 
membri ai comisiei. 

Domnul deputat Zainea Cornel (USR) a absentat de la lucrările 
comisiei. 
 Lucrările şedinţei comisiei au fost conduse de domnul deputat Simion 
Lucian-Eduard, vicepreședintele Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic 
din Camera Deputaților. 
 La şedinţa au participat în calitate de invitaţi: domnul Iacob Dănuţ, 
director în cadrul Ministerului Apelor şi Pădurilor, domnul Enache Iulian, şef 
serviciu în cadrul Ministerului Finanţelor Publice, doamna Truşcă Olivia, 
expert superior în cadrul Ministerului Finanţelor Publice, doamna Stan 
Augustina, consilier în cadrul Ministerului Dezvoltării şi Administraţiei 
Publice. 

 Pe ordinea de zi a ședinței au figurat următoarele proiecte: 

AVIZE 

1. PLx 414/2019- Proiect de Lege privind trecerea unor terenuri din 
domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Apelor şi Pădurilor - 
Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva, precum şi transmiterea, cu titlu 
gratuit, a acestora din domeniul privat al Statului şi administrarea Regiei 
Naţionale a Pădurilor - Romsilva, în proprietatea privată a Municipiului 
Slatina şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Slatina. 

2. PL-x nr. 418/2019- Proiect de Lege pentru completarea art.30 
alin.(1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.3/2015 pentru aprobarea 
schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi 
pentru modificarea art.2 din Legea nr.36/1991 privind societăţile agricole şi 
alte forme de asociere în agricultură. 

3. PLx 411/2019- Proiectul Legii turismului. 

SESIZĂRI ÎN FOND 

    4. PLx 390/2019- Proiect de Lege pentru abrogarea art.46 alin.(3) din 
Legea nr.46/2008 privind Codul silvic. 
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    5. PLx 377/2019- Proiect de Lege pentru modificarea art.107 alin.(1) 
din Legea nr.46/2018 - Codul silvic. 

La punctul 1 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul de lege privind 
trecerea unor terenuri din domeniul public al statului şi administrarea 
Ministerului Apelor şi Pădurilor - Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva, 
precum şi transmiterea, cu titlu gratuit, a acestora din domeniul privat al 
Statului şi administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva, în 
proprietatea privată a Municipiului Slatina şi în administrarea Consiliului 
Local al Municipiului Slatina (PL-x 414/2019).  

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare trecerea unor terenuri, 
aflate în administrarea Ministerului Apelor şi Pădurilor - Regia Naţională a 
Pădurilor - Romsilva, din domeniul public al statului, în domeniul privat al 
statului, precum şi transmiterea acestora, cu titlu gratuit, din domeniul 
privat al statului în domeniul privat al municipiului Slatina şi în administrarea 
Consiliului local al municipiului Slatina, în vederea realizării obiectivului de 
investiţii „Construire drum legătură între zonele industriale”. 
 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 negativ proiectul de lege. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotarât cu majoritate de 
voturi avizarea negativă a proiectului de lege. 

La punctul 2 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul de Lege pentru 
completarea art.30 alin.(1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură 
în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art.2 din Legea nr.36/1991 
privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură (PL-x 
418/2019). 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea art.30 
alin.(1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.3/2015. Intervenţia 
legislativă preconizează reglementarea unui nou caz de „forţă majoră”, 
respectiv „circumstanţă excepţională”, în ipoteza distrugerii culturilor 
agricole, silvice şi a animalelor aflate pe exploataţii agricole de către 
exemplarele din speciile de faună de interes cinegetic, astfel definite în 
Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr.407/2006. 

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

La punctul 3 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul legii turismului 
(PL-x 411/2019). 

Proiectul de lege are ca obiect reglementarea organizării, coordonării, 
finanţării, autorizării şi controlului activităţilor din domeniul turismului, a 
promovării şi dezvoltării turismului, precum şi a managementului resurselor 
turistice şi umane, în conformitate cu principiile echităţii, competitivităţii, 
accesibilităţii, sustenabilităţii şi dezvoltării durabile. Intervenţiile legislative 
vizează: stabilirea atribuţiilor şi mecanismelor de cooperare ale autorităţilor 
administraţiei publice centrale şi locale responsabile în domeniul turismului, 
asigurarea organizării şi desfăşurării serviciilor şi activităţilor turistice pe 
baza unor standarde cantitative şi calitative, garantarea drepturilor şi 
obligaţiilor furnizorilor de servicii turistice şi ale turiştilor astfel încât 
sănătatea, siguranţa şi securitatea turiştilor să fie asigurate, crearea cadrului 
normativ favorabil dezvoltării, inovării şi diversificării produselor şi serviciilor 
turistice, asigurarea valorificării durabile şi responsabile a resurselor 
turistice. 
 S-a arătat că proiectul de lege se încadrează în categoria legilor 
ordinare, Camera Deputaților este Cameră decizională, Senatul a 
adoptat proiectul de lege ca urmare a depășirii termenului de adoptare, 
potrivit art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României republic ată, 
Consiliul Legislativ avizează favorabil proiectul de lege, Consiliul Economic 
şi Social avizează favorabil proiectul de lege. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotarât cu  majoritate de 
voturi aviz favorabil proiectului de lege. 

La punctul 4 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul de Lege pentru 
abrogarea art.46 alin.(3) din Legea nr.46/2008 privind Codul silvic (PL-x 
390/2019). 
 Proiectul de lege are ca obiect de reglementare abrogarea art.46 
alin.(3) din Legea nr.46/2008, în sensul eliminării interdicţiei ca schimbul de 
terenuri să se realizeze doar în cadrul aceluiaşi judeţ, în situaţia în care 
suprafaţa fondului forestier este sub 30% din suprafaţa judeţului. 
 S-a arătat că propunerea legislativă se încadrează în categoria legilor 
ordinare, Camera Deputaților este Cameră decizională, Senatul a 
adoptat proiectul de lege ca urmare a depăşirii termenului de adoptare, 
potrivit art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia României republicată, 
Consiliul Legislativ avizează favorabil proiectul de lege, Consiliul Economic 
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și Social avizează negativ proiectul de lege, Guvernul nu susține 
adoptarea proiectului de lege. 

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

La punctul 5 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul de lege pentru 
modificarea art.107 alin.(1) din Legea nr.46/2018-Codul silvic (PL-x-
377/2019). 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea părţii 
introductive a alin.(1) al art.107 din Legea nr.46/2008, în sensul ca tăierea, 
ruperea, distrugerea, degradarea ori scoaterea din rădăcini, fără drept, de 
arbori, puieţi sau lăstari din fondul forestier naţional şi din vegetaţia 
forestieră din afara acestuia, să nu constituie infracţiune silvică în cazul 
arborilor, puieţilor sau lăstarilor din plantaţiile silvo-pomicole din exploataţiile 
agricole. 
 S-a arătat că proiectul de lege se încadrează în categoria legilor 
organice, Camera Deputaților este Cameră decizională, Senatul a 
adoptat proiectul de lege ca urmare a depăşirii termenului de adoptare, 
potrivit art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia României republicată, 
Consiliul Legislativ avizează favorabil proiectul de lege, Consiliul Economic 
și Social avizează favorabil proiectul de lege, Guvernul nu susține 
adoptarea proiectului de lege. 

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

Lucrările Comisiei din data de 9 octombrie a.c. s-au desfăşurat în 
cadrul grupurilor de lucru constituite în vederea studierii proiectelor de lege 
şi a altor documente înregistrate la comisie. 

 
 
 

VICEPREȘEDINTE,                       SECRETAR, 
          Lucian Eduard SIMION                                Petru FARAGO 

   
 
 
 
 
Consultant parlamentar,  
Andreea-Larisa Vlasin 
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