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15.09.2020 

  

PROCES VERBAL  

din 14 și 15 septembrie 2020 

 

Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic şi-a desfăşurat lucrările 
în zilele de 14 și 15 septembrie a.c. 

La lucrările Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic din data de 
14 septembrie a.c. au fost prezenţi 15 deputaţi din numărul total de 
16 membri ai comisiei, dintre care 11 deputați au fost prezenți online și 
patru deputați au fost prezenți la sediul Camerei Deputaților , conform 
listei de prezență. 

Domnul deputat Alexe Costel(PNL) a absentat de la lucrările 
comisiei. 

La lucrările Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic din data de 
15 septembrie a.c. au fost prezenţi 15 deputaţi din numărul total de 
16 membri ai comisiei, dintre care 11 deputați au fost prezenți online și 
patru deputați au fost prezenți la sediul Camerei Deputaților , conform 
listei de prezență. 

Domnul deputat Alexe Costel(PNL) a absentat de la lucrările 
comisiei. 

În data de 15 septembrie a.c., a avut loc ședința online a Comisiei 
pentru mediu şi echilibru ecologic prin intermediul aplicației Zoom.  
 Lucrările şedinţei online au fost conduse de domnul deputat Cupă 
Ion, președintele Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic din Camera 
Deputaților. 

La ședința online au participat în calitate de invitați domnul Iulian 
Stana, secretar de stat în cadrul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor , 
domnul Ionut Micu, director în cadrul Ministerului Fondurilor Europene, 
domnul Nicolae Turdean, președinte al Agenției Naționale pentru Resurse 
Minerale, domnul Cătălin Bulf, secretar de stat în cadrul Ministerului 
Economiei și doamna Elena Filip, director în cadrul Ministerului Agriculturii 
și Dezvoltării Rurale. 

  

Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru mediu și echilibru ecologic  
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S-a supus votului online programul de lucru și ordinea de zi, 
acestea fiind adoptate cu unanimitatea de voturi a celor prezenți. 
 Pe ordinea de zi a ședinței online din data de 15 septembrie a.c. 
au figurat următoarele proiecte: 

 
AVIZE 

 
1. PL-x nr. 491/2020 Proiectul de lege pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.135/2020 cu privire la rectificarea 
bugetului de stat pe anul 2020, modificarea unor acte normative şi 
stabilirea unor măsuri bugetare. 

2. PL-x nr. 471/2020 Proiect de Lege pentru modificarea şi 
completarea Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr.123/2012. 

3. PL-x nr. 444/2020 Proiect de Lege privind aprobarea 
Ordonanței de urgență a Guvernului nr.105/2020 pentru completarea 
Legii nr.291/2018 privind aprobarea obiectivului de investiții Autostrada 
Iaşi-Târgu Mureş, Autostrada Unirii. 

4. PL-x nr. 441/2020 Proiect de Lege pentru respingerea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.101/2020 privind unele măsuri 
pentru implementarea proiectelor cu finanţare din fonduri europene în 
vederea evitării riscului de dezangajare pentru perioada de programare 
2014-2020. 

5. PL-x nr. 517/2020 Proiect de Lege privind măsuri economice şi 
fiscal-bugetare. 

 
SESIZĂRI ÎN FOND 

 
6. PL-x nr. 487/2020 Proiect de Lege pentru acceptarea 

Amendamentului adoptat la cea de-a cincea Conferinţă a Părţilor, la 
Lillafüred, la 12 octombrie 2017, la Convenţia-cadru privind protecţia şi 
dezvoltarea durabilă a Carpaţilor, adoptată la Kiev, la 22 mai 2003. 

7. PL-x nr. 546/2017 Proiect de Lege privind completarea art. 45 
din Legea minelor nr.85/2003. 

8. PL-x nr. 627/2019 Proiect de lege privind stabilirea unor 
masuri de aplicare a dispozițiilor art.II  alin.(1) din Legea nr.186/2017 
pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991. 

La punctul 1 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul de lege 
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.135/2020 cu 
privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020, modificarea unor 
acte normative şi stabilirea unor măsuri bugetare. 
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 Proiectul de lege are ca obiect de reglementare rectificarea bugetului 
de stat pe anul 2020. Veniturile bugetului general consolidat se 
majorează, pe sold, cu suma de 573,0 milioane lei, cheltuielile bugetului 
general consolidat pe anul 2020, se majorează, pe sold, cu suma de 
18.139,2 milioane lei iar deficitul bugetului general consolidat în termeni 
cash se majorează cu suma de 17.566,1 milioane lei. 
  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 aviz favorabil proiectului de lege. 

La punctul 2 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul de lege 
pentru modificarea şi completarea Legii energiei electrice şi a gazelor 
naturale nr.123/2012. 
 Proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea Legii 
nr.123/2012, în sensul introducerii unei prevederi potrivit căreia Strategia 
energetică a României şi Planul Naţional Integral în domeniul Energiei şi 
Schimbărilor Climatice pentru perioada 2021-2030, după aprobarea în 
Guvern, să se adopte de către Parlament, prin lege, astfel încât să devină 
puncte de referinţă pentru politicile şi reglementările în domeniul energiei, 
oferind stabilitate şi predictibilitate tuturor actorilor din piaţă.  

Strategia Energetica Națională definește obiectivele sectorului 
energiei electrice pe termen mediu și lung și modalitățile de realizare a 
acestora, în condițiile asigurării unei dezvoltări durabile a economiei 
naționale. Strategia energetica Națională se elaborează de ministerul de 
resort și se aprobă de Guvern, cu consultarea organizațiilor 
neguvernamentale, a partenerilor sociali și reprezentanților mediului de 
afaceri.  

Planul Național Integrat în Domeniul Energiei și Schimbărilor 
Climatice (PNIESC) este realizat în baza Regulamentului(UE) 2018/1999 și 
urmărește atingerea obiectivelor stabilite de Uniunea Europeană la nivelul 
anului 2030 pentru energie și climă. Obiectivele României cuprinse în 
varianta finala a PNIESC au fost cele negociate cu Comisia Europeană, în 
conformitate cu prevederile Regulamentului (UE). Având în vedere faptul 
ca PINESC este un document asumat la nivelul Comisiei Europene, 
Strategia Energetică Națională trebuie să urmeze aceeași linie cu PINESC 
și să corespundă cerințelor europene de energie și mediu.  

În urma adoptării Strategiei/Planului în cauză prin lege a 
Parlamentului, rezultă ca puterea legislativă intră in sfera de competență 
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a autorității executive. Așadar Parlamentul arogându -și competențe de 
legiferare, în condițiile, domeniul și cu finalitate urmărite încalcă principiul 
separației și echilibrului puterilor în stat.  
 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 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 aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.105/2020 
pentru completarea Legii nr.291/2018 privind aprobarea obiectivului de 
investiții Autostrada Iaşi-Târgu Mureş, Autostrada Unirii. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi 
completarea Legii nr.291/2018. Acesta vizează completarea, după art.1 
cu un nou articol, art.11, din care să reiasă faptul că Autostrada Unirii 
cuprinde două tronsoane de autostradă: Autostrada Târgu Mureş - Târgu 
Neamţ şi Autostrada Târgu Neamţ - Iaşi - Ungheni şi un pod peste râul 
Prut în zona Ungheni. Totodată, se preconizează şi completarea art.4 cu 
un nou articol, respectiv art.41

 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. 

, care să prevadă faptul că, prin derogare 
de la prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.57/2007, 
dezvoltarea obiectivului de investiţii Autostrada Unirii, în zona tronsonului 
Ditrău - Târgu Neamţ, km.75+000 – km.95+000 şi a podului peste Prut în 
zona Ungheni, inclusiv zona aferentă punctului de trecere a frontierei, 
este permisă pe raza ariilor naturale protejate de interes naţional, 
respectiv pentru acest obiectiv de investiţii se va face scoaterea definitivă 
sau temporară din circuitul agricol şi silvic. 

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

La punctul 4 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul de lege 
pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.101/2020 
privind unele măsuri pentru implementarea proiectelor cu finanţare din 
fonduri europene în vederea evitării riscului de dezangajare pentru 
perioada de programare 2014-2020. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare adoptarea unor 
măsuri care să evite riscul de dezangajare, în ceea ce priveşte 
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implementarea proiectelor de infrastructură de transport, energie, mediu 
şi a proiectelor de dezvoltare regională, finanţate din fonduri europene, 
având în vedere că acţiunile derulate în cadrul pandemiei cauzate de 
coronavirusul SARS-Cov-2 au afectat calendarul de implementare pe 
termen mediu şi lung. 
 S-a arătat că proiectul de lege se încadrează în categoria legilor 
ordinare, Camera Deputaților este Cameră decizională, Senatul a 
respins proiectul de lege, Consiliul Legislativ avizează favorabil 
proiectul de lege. 

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

La punctul 5 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul de lege 
privind măsuri economice şi fiscal-bugetare. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi 
completarea unor acte normative, precum şi stabilirea unor măsuri 
economice, în contextul efectelor generate de pandemia de COVID-19. 
Astfel, cu privire la Legea nr.170/2016 se propune ca, în cazul în care, în 
cursul unui an, un contribuabil intră în activitate temporară, voluntară sau 
impusă de autorităţi, ca urmare a apariţiei unei epidemii sau pandemii 
şi/sau pentru prevenirea extinderii bolii contagiose, acesta rămâne în 
sistemul de impunere şi nu mai datorează impozitul specific, începând cu 
luna următoare. După încetarea unei perioade de urgenţă, contribuabilii 
declară şi plătesc impozitul specific pentru anul în care a existat starea de 
urgenţă, până la sfârşitul anului următor, doar pentru locurile efectiv 
ocupate. Iniţiativa prevede completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.37/2020, în sensul extinderii facilităţii de suspendare la 
cerere a obligaţiei de plată a creditelor pentru o categorie nouă de 
împrumutaţi, respectiv debitorii afectaţi de toate tipurile de secetă. De 
asemenea, se instituie o derogare de la prevederile art.3 alin.(1) din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.19/2006, în sensul că sezonul 
turistic estival pe litoralul Mării Negre începe la data când autorităţile vor 
ridica restricţiile privind activitatea turistică pe litoral şi se încheie la data 
de 30 septembrie. 
 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 unanimitate  
de voturi întocmirea unui aviz favorabil proiectului de lege. 
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La punctul 6 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul de lege 
pentru acceptarea Amendamentului adoptat la cea de-a cincea Conferinţă 
a Părţilor, la Lillafüred, la 12 octombrie 2017, la Convenţia-cadru privind 
protecţia şi dezvoltarea durabilă a Carpaţilor, adoptată la Kiev, la 22 mai 
2003. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare acceptarea 
Amendamentului adoptat la cea de-a cincea Conferinţă a Părţilor, la 
Lillafűred, la 12 octombrie 2017, la Convenţia-cadru privind protecţia şi 
dezvoltarea durabilă a Carpaţilor, adoptată la Kiev, la 22 mai 2003. Astfel, 
se are în vedere aplicarea de politici care au ca scop reducerea efectelor 
schimbărilor climatice în toate sectoarele relevante la Convenţie, politici 
care au ca scop adaptarea la schimbările climatice prin promovarea 
cercetării şi cooperării ştiinţifice, integrării trans-sectoriale, cooperării 
transnaţionale, creşterii nivelului de conştientizare, participării publicului 
şi cooperării tuturor părţilor interesate, promovarea proceselor de 
planificare şi de încurajare a adaptării la nivel local şi implementarea de 
acţiuni, în special în zonele şi sectoarele cele mai vulnerabile şi 
inteprinderea de măsuri integrate de reducere a riscului de minimizare a 
efectelor adverse ale schimbărilor climatice, în special ale fenomenelor 
meteorologice extreme. 
 S-a arătat că proiectul de lege se încadrează în categoria legilor 
ordinare, Senatul este Cameră decizională, Consiliul Legislativ 
avizează favorabil proiectul de lege. 

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

La punctul 7 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul de lege 
privind completarea art. 45 din Legea minelor nr.85/2003. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea art.45 
din Legea minelor nr.85/2003, în sensul ca un procent de 80% din fiecare 
redevenţă minieră cuvenită bugetului de stat să fie transferat autorităţii 
locale pe al cărui teritoriu administrativ se desfăşoară exploatarea pentru 
care s-a încasat redevenţă, procent din care 55% să revină bugetului local 
al judeţului şi 25% bugetelor locale ale unităţilor administrativ-teritoriale. 
 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 republicată, 
Consiliul Legislativ avizează favorabil proiectul de lege. 
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În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât cu unanimitate  
de voturi întocmirea unui raport preliminar de adoptare cu 
amendamente admise proiectului de lege. 

La punctul 8 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul de lege 
privind stabilirea unor masuri de aplicare a dispozițiilor art.II  alin.(1) din 
Legea nr.186/2017 pentru modificarea si completarea Legii fondului 
funciar nr. 18/1991. 

Proiectul de lege are ca obiect, în fapt, stabilirea unei perioade de 5 
ani  pentru aplicarea dispozitiilor art.II alin(1) din Legea nr.186/2017 
pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr.18/1991, 
interventia legislativa vizand, potrivit Expunerii de motive, „a rezolva 
toate cazurile existente in cadrul unitatilor administrativ- teritoriale”. 
 S-a arătat că proiectul de lege se încadrează în categoria legilor 
organice, Camera Deputaților este Cameră decizională, Senatul a 
adoptat proiectul de lege, Consiliul Legislativ avizează favorabil 
proiectul de lege, Consiliul Economic si social avizeaza favorabil 
proiectul de lege. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât cu unanimitate  
de voturi întocmirea unui raport preliminar de adoptare proiectului de 
lege. 

Lucrările comisiei din ziua de 14 septembrie 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,  
Drd. Ing. Andrei-Georgian Pîrvan 
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