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12.03.2020

PROCES VERBAL

din 10, 11 și 12 martie 2020

Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic şi-a desfăşurat lucrările în
zilele de 10, 11 și 12 martie a.c.

La lucrările Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic din data de 10
martie a.c. au fost prezenţi 15 deputaţi din numărul total de 16 membri
ai comisiei.

Domnul deputat Bogdan Gheorghe-Dănuț(PSD) a fost înlocuit cu
domnul deputat Neață Eugen(PSD), domnul deputat Ilișanu Claudiu-
Augustin(PSD) a fost înlocuit cu domnul deputat Păle Dănuț(PSD) și doamna
deputat Mihălcescu Carmen Ileana(PSD) a fost înlocuită cu domnul deputat
Popa Florin(PSD).

Domnul deputat Alexe Costel(PNL) a absentat de la lucrările comisiei.
La lucrările Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic din data de 11

martie a.c. au fost prezenţi 14 deputaţi din numărul total de 16 membri
ai comisiei.

Domnul deputat Alexe Costel(PNL) și domnul deputat Zainea
Cornel(USR) au absentat de la lucrările comisiei.

La lucrările Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic din data de 12
martie a.c. au fost prezenţi 14 deputaţi din numărul total de 16 membri
ai comisiei.

Domnul deputat Alexe Costel(PNL) și domnul deputat Zainea
Cornel(USR) au absentat de la lucrările comisiei.

Lucrările şedinţei din data de 10 martie a.c. au fost conduse de
domnul deputat Cupă Ion, președintele Comisiei pentru mediu şi echilibru
ecologic din Camera Deputaților.
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La şedinţa din data de 10 martie a.c. au participat în calitate de
invitați: domnul Iulian Octavian Stana, Secretar de Stat în cadrul Ministerului
Mediului, Apelor şi Pădurilor; doamna Doina Cioaca, director în cadrul
Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor și doamna Moisă Niculina, consilier
în cadrul Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor.

Pe ordinea de zi a ședinței din data de 10 martie a.c. au figurat
următoarele proiecte:

AVIZE

1. PL-x nr. 18/2020 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.78/2019 privind modificarea unor acte normative şi
stabilirea unor măsuri în domeniul agriculturii, precum şi pentru aprobarea
unor măsuri fiscal – bugetare.
2. PL-x nr. 35/2020 Proiect de Lege privind completarea art.7 alin.(1)

din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.28/2013 pentru aprobarea
Programului Naţional de Dezvoltare Locală.

SESIZĂRI ÎN FOND

3. PL-x nr. 586/2019 Proiect de Lege privind transmiterea unor imobile
din domeniul public al statului român şi din administrarea Administraţiei
Naţionale "Apele Române" - Administraţia Bazinală de Apă Jiu, în domeniul
public al unităţii administrativ-teritoriale comuna Vârvoru de Jos, judeţul Dolj
şi în administrarea Consiliului Local Vârvoru de Jos.
4. PL-x nr. 97/2019 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea

Legii nr.82/1993 privind constituirea Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării".

La punctul 1 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul de lege pentru
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.78/2019 privind
modificarea unor acte normative şi stabilirea unor măsuri în domeniul
agriculturii, precum şi pentru aprobarea unor măsuri fiscal – bugetare.

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea unor acte
normative din domeniul agriculturii, precum şi din domeniul fiscal-bugetar.
Principalele prevederi se referă la: modificarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.34/2013, prin prelungirea termenului de la care devine
obligatorie aplicarea amenajamentului pastoral, suspendarea aplicării în anul
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2020 a Legii nr.509/2006, amânarea intrării în vigoare a Legii nr.133/2019,
abrogarea Ordonanţei Guvernului nr.23/2017 privind plata defalcată a TVA.

S-a arătat că proiectul de lege se încadrează în categoria legilor
ordinare, Camera Deputaților este Cameră decizională, Senatul a
adoptat proiectul de lege.

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât cu unanimitate de
voturi întocmirea unui aviz favorabil proiectului de lege.

La punctul 2 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul de lege privind
completarea art.7 alin.(1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
nr.28/2013 pentru aprobarea Programului Naţional de Dezvoltare Locală.

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea alin.(1) al
art.7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.28/2013, cu o nouă literă,
respectiv lit.o). Intervenţia legislativă vizează introducerea în categoria
lucrărilor care pot fi finanţate prin intermediul Programului naţional de
dezvoltare locală, a celor privind realizarea, extinderea, reabilitarea,
modernizarea sau valorificarea sistemelor de distribuţie a apei geotermale,
precum şi pentru construirea de bazine de înot şi parcuri acvatice.

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

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

La punctul 3 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul de lege privind
transmiterea unor imobile din domeniul public al statului româm şi din
administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române" - Administraţia
Bazinală de Apă Jiu, în domeniul public al unităţii administrativ-teritoriale
comuna Vârvoru de Jos, judeţul Dolj şi în administrarea Consiliului Local
Vârvoru de Jos.

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare transmiterea unor
bunuri imobile, respectiv a 317 ha teren aferent Lacului Fântânele, precum şi
a unui teren intravilan de 808 mp, din domeniul public al statului şi din
administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române” - Administraţia
Bazinală de Apă Jiu, în domeniul public al unităţii administrativ-teritoriale
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comuna Vârvoru de Jos, judeţul Dolj, şi în administrarea Consiliului Local
Vârvoru de Jos.

S-a arătat că proiectul de lege se încadrează în categoria legilor
organice, 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 republicată, Consiliul Legislativ avizează favorabil proiectul de
lege, Consiliul Economic și Social a avizat nefavorabil proiectul de lege.

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât cu unanimitate de
voturi amânarea proiectului de lege.

La punctul 4 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul de lege pentru
modificarea şi completarea Legii nr.82/1993 privind constituirea Rezervaţiei
Biosferei "Delta Dunării".

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi
completarea Legii nr.82/1993. Prin proiect se urmăreşte instituirea unor
reglementări în scopul conservării habitatului Deltei Dunării şi al
îmbunătăţirii managementului Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării”, a
modului de gestionare a resurselor regenerabile din rezervaţie, precum şi a
nivelului de trai al locuitorilor din această zonă.

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.

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât cu majoritate de
voturi întocmirea unui raport comun suplimentar de adoptare cu
amendamente admise și respinse proiectului de lege.

În data de 24.06.2019, proiectul de lege pentru modificarea şi
completarea Legii nr.82/1993 privind constituirea Rezervaţiei Biosferei
"Delta Dunării" a fost retrimis Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic și
Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi în vederea examinării şi depunerii
unui nou raport.

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de
voturi, întocmirea unui raport comun suplimentar de adoptare a
proiectului de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.82/1993
privind constituirea Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării", cu amendamente
admise şi amendamente respinse.
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Lucrările comisiei din data de 11 și 12 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.

PREȘEDINTE, SECRETAR,
Ion CUPĂ Petru FARAGO

Consultant parlamentar,
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Drd. Ing. Andrei-Georgian Pîrvan
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