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Raport de activitate 
Cornel Zainea     
 

Activitatea parlamentară 
 
Pentru această primă sesiune parlamentară, principalul meu obiectiv a fost să înțeleg cât mai 

bine cum funcționează Parlamentul și procesele interne: inițierea unei legi, depunerea 

amendamentelor, care este fluxul de documente. Fiind membru în comisia de Mediu și echilibru 

ecologic, am fost responsabil pentru poziția adoptată de USR pentru inițiativele legislative 

ajunse în plen la Camera Deputaților din acest domeniu. Principalele subiecte au fost legate de 

contravențiile silvice, problematica deșeurilor, utilizarea cianurilor în minerit, legea spațiilor 

verzi, pescuitul și acvacultura, vânătoarea. Problema cea mai importantă pe care am avut-o pe 

agendă (cerută de alegători) a fost rezolvarea problemei poluării olfactive din nord-vestul 

Bucureștiului. 
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Amendamente 
 
 

 Proiect de lege Titlu / Descriere Stadiu 

1. 

PLX 44/2017 
Proiect de lege 
privind stabilirea 
sistemului de 
promovare a 
producerii 
energiei produsă 
din sursele 
regenerabile, 
biomasă, biogaz 
și energie 
biotermală 

Am cerut modificarea Art.2, Lit.B, D, F și a anexelor, pentru 

clarificarea definițiilor și a tipurilor de tehnologii vizate, 

precum și actualizarea categoriilor de deșeuri ce pot fi 

considerate biomasă. 

DEPUS LA 
COMISIA 

DE MEDIU 
 

  2. 

PLX 96/2016 
Proiect de lege 
privind 
modificarea legii 
24/2007 privind 
reglementarea și 
administrarea 
spațiilor verzi din 
intravilanul 
localitatăților 

Am cerut abrogarea art.18, Alin.9, "Terenurile înscrise în 
cartea funciară ca fiind în categoria curți-construcții, 
terenuri ce se află în proprietatea privată a persoanelor 
fizice sau juridice, nu pot fi declarate sau inventariate ca 
spații verzi, în sensul legii, decât după încheierea 
procedurii de expropriere, conform legislației în 
domeniu." 

DEPUS LA 
COMISIA 
DE MEDIU 

  3.  

PL-X 23/2017 
Pentru aprobarea 
OUG 51/2016, 
privind legea 
171/2010, 
stabilirea și 
sancționarea 
contravențiilor 
silvice 

Amendament depus la Art.8 Alin. 3 și Alin. 4. Am cerut 
protecție pentru pădurile virgine și extravirgine. 

APROBAT 

  4.  

PLX 242/2015 
Propunere 
legislativă 
privind metodele 
de extracție a 
hidrocarburilor 
neconvenționale 
pe teritoriul 

Adăugări la Articolul 1, Alin. 1 – Pentru definirea clară a 
gazelor de șist. 
Art. 3, Alin. 2 – Modifică modul de organizare al Comisiei 
Naționale de Evaluare a Rezervelor de Hidrocarburi 
neconvenționale, clarificându-i atribuțiile după modelul 
Consiliului Legislativ. 
Art. 3, Alin. 3 - Modifică structura aceleiași comisii 
introducând reprezentanți ai comunităților locale, ONG-uri 

DEPUS LA 
COMISIA 
DE MEDIU 
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României. de mediu și al Academiei Române. 
 

  5. 

PLX 505/2016  
Proiect de lege 
privind 
aprobarea OUG 
39/2016 pentru 
modificarea OUG 
196/2005 privind 
Fondul de Mediu 

Amendamentele depuse vizează  Art. 9, Alin.1, pct. C, și 
anume scutirea centralelor de la plata taxei la groapă 
întrucât aceasta împovărează centralele de producere a 
energiei electrice. 
La Art. 9 se introduce o taxă pentru descurajarea 
metodelor de incinerare/gazeificare a deșeurilor. 

DEPUS LA 
COMISIA 
DE MEDIU 

 6.  
Legea bugetului 
pe anul 2017 

Anexa 3/23 - Alocarea de bani pentru modernizarea 
laboratoarelor mobile ce au ca scop măsurarea calității 
aerului, poluanților din atmosferă și a mirosurilor și 
acreditarea lor RENAR. 
Anexa 3/23 - Creșterea fondului de salarii pentru 
personalul Gărzii de Mediu. 

RESPINSE 

 
 

 Interpelări și întrebări  
 

Data Destinatar Titlu  

06-03-2017 Ministerul Mediului Planul Național de Gestionare a Deșeurilor (PNGD)  

20-03-2017 
Ministerul 
Transporturilor 

Modernizarea centurii București  

20-03-2017 
Ministerul Educației 
Naționale 

Norme de aplicare pentru Legea 1/2011, art. 356  

27-03-2017 Ministerul Mediului Poluarea olfactivă din București și Ilfov  

11-04-2017 Ministerul Mediului 
Ghidul de finanțare a Programului privind gestionarea 
deșeurilor - "Compost" 

 

19-04-2017 Guvernul României Groapa de gunoi din pasul Mestecăniș  

10-05-2017 
Garda Națională de 
Mediu 

Poluarea aerului, apei și solului în comuna Băcia, Jud. 
Hunedoara 

 

18-05-2017 Ministerul Sănătății 
Poziția INSP în legătură cu emisiile rezultate în urma 
incinerării deșeurilor 

 

19-05-2017 
Agenţia Naţională 
pentru Protecţia 

Închiderea celulelor 1-5 deținute de Iridex  
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Mediului 

28. 06.2017 
Ministerul Sănătății 
DSP- Hunedoara  

Poluarea aerului, apei şi solului în com.Băcia, 
jud.Hunedoara  

 

28.06.2017 
Agenţia Naţională 
pentru Protecţia 
Mediului 

Poluarea aerului, apei şi solului în com.Băcia, 
jud.Hunedoara 

 

28.06.2017 
Garda Națională de 
Mediu 

Situaţia existentă la groapa de gunoi Glina  

28.06.2017 
Garda Națională de 
Mediu 

Problema vibraţiilor din com. Cârcea.  

 
 

 Inițiative legislative 
 
 

 Data Titlu  și descriere Stadiu 

 
 

1. 

Inițiate: 

 

Iun 2017 

 

 

Legea Mirosurilor – Propunere legislativă pentru 

reglementarea/sancționarea disconfortului olfactiv 

 

În lucru 

2.  Toamna 2017 
Propunere legislativă pentru reglementarea distanței la 
care pot fi construite gropi de gunoi/incineratoare de 
deșeuri/stații de sortare față de așezările umane. 

În lucru 

 
 

 
1. 

Co-semnate: 

 

20/1.02.2017  

 

 

Propunere legislativă pentru  modificarea legii Educației 
Naționale nr.1/2011, care prevede ca în funcțiile de director 
sau de director adjunct rămase vacante să nu poată fi numite 
persoanele care au ocupat respectivele funcții în aceeași unitate 
de învățământ până la organizarea concursului, și care nu au 
participat la concurs, fie s-au prezentat la concurs, dar nu au 
fost admise.  

 

 

 
2. 

 
Propunere legislativă pentru completarea legii 
nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, care 
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3.  
 
 
 
 
 
 
 
4.   
 
 
 
 
 
 
 
5. 
 
 
 
 
 
6.  
 
 
 
 
7.  
 
 
 
 
 
 
 
 
8.    
 
 
 
 
 
 

BP51/  

21.02.2017 

 

 

 

 

 

BP 136/ 

11.04. 2017 

 

 

 

 

 

 

BP 143/2017 

 

 

 

 

 

 

 

BP 189/ 

16.05.2017 

 

 

 

 

BP 296/ 

28.06.2017 

 

 

 

BP 297/ 

28.06.2017 

 

 

 

 

 

 

 

prevede ca până la obținerea autorizației de securitate la 
incendiu, beneficiarii investițiilor în construcții și amenajări 
publice vor avea obligația de realizare și amplasare a unor 
panouri de înștiințare în dreptul intrărilor în spațiile 
respective. 
 
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea 
Legii 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, 
care prevede posibilitatea ca dosarul de pensionare să fie depus 
cu 90 de zile înainte de îndeplinirea condițiilor prevăzute de 
lege pentru a beneficia de acest drept. 
 
Propunere legislativă privind unele măsuri de 
reorganizare și pentru modificarea și completarea legii 
nr.202 din 9 noiembrie 1998 privind organizarea 
Monitorului Oficial al României, care prevede ca Regia 
Autonomă a Monitorului Oficial să se organizeze ca persoană 
juridică  care desfășoară activitate de interes public național și 
funcționează sub autoritatea Parlamentului României, 
exercitată prin Camera Deputaților. 
Propunere legislativă pentru abrogarea articolelor 49 și 50 
din legea nr.96/2006 privind Statutul deputaților și al 
senatorilor precum și pentru abrogarea legii nr. 357/2015 
pentru completarea legii  nr.96/2006 privind Statutul 
deputaților și al senatorilor, care prevede eliminarea 
pensiilor speciale pentru parlamentari.  
Propunere legislativă pentru modificarea articolului 168 
din Legea educației naționale nr.1/2011, care prevede 
înființarea Registrului Național al Lucrărilor de Doctorat, sub 
coordonarea MECTS, cu obligația publicării în cadrul acestei 
platforme a tuturor lucrărilor de doctorat din România, din 
1990 până în prezent. 
Propunere legislativă pentru modificarea legii nr.47/1992 
privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, 
cu modificările și completările ulterioare, care prevede 
introducerea unei condiții suplimentare la accederea în funcția 
de judecător constituțional, respectiv să nu fi fost membru într-
un partid politic în ultimii 9 ani anteriori numirii în funcție. 
De asemenea, se prevede introducerea unor prevederi care să 
consacre, în mod expres, că opiniile separate și cele concurente 
ale judecătorilor Curții se publică în mod obligatoriu în 
Monitorul Oficial în forma stabilită de autorii acestora. 
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea 
Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de 
utilitate publică, necesară realizării unor obiective de 
interes național, județean și local, care prevede ca 
despăgubirea stabilită unilateral de expropriator să poată fi 
eliberată la cerere , inclusiv titularilor de drepturi reale care nu 
sunt de acord cu cuantumul acesteia, anterior finalizării 
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9.  
 
 
 
10.   

BP308/ 

30.06.2017 

 

 

 

 

 

 

BP 105/ 

23.03.2017 

 

 

BP 170/ 

03.05. 2017 

litigiului. 
Propunere legislativă privind conținutul de Acizi grași 
trans-nesaturați (AGTN) în produsele alimentare destinate 
consumului uman. (Înregistrată). 
 
Propunere legislativă pentru modificarea Legii societăților 
31/1990.  (Înregistrată). 

 

Declarații politice 
 
 

Data Titlu 

27. 06.2017 Justiţia verde, posibilă soluţie a unor probleme vechi de peste 25 de ani 

 

 Alte activități în Parlament 
 
 

Data Titlu 

Ianuarie  
2017 

Audieri miniștri. 

Februarie 
2017 

Participare, alături de parlamentarii USR la protestele din Parlament legate de OUG 
13. 
Descoperirea modului în care a fost falsificat rezultatul votului din Comisia pentru 
Mediu și echilibru ecologic la ședinta de validare a ministrului Daniel Constantin. 
Participare la dezbaterea – ”SOS, copiii în pericol”. 

Martie 2017 
Participare la dezbatere la Senat legată de problema deșeurilor în România. 
Conferință de presă legată de amendamentele depuse la Legea Contravențiilor 
Silvice privind protejarea pădurilor virgine. 
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Aprilie 
2017 

Participare la dezbaterea „Fără penali în funcții publice”.  
Participare la dezbatere la Senat cu tema ariilor protejate. 
Participare la dezbatere în Parlament pe tema vaccinurilor ”Vaccinarea: O problemă 
de sănătate publică. Copiii, dincolo de cifre”. 
Participare la dezbaterea organizată de Grupul Parlamentar USR pe tema Situației 
vaccinurilor din România, în contextul Săptămânii Europene a Imunizării – 24-30 
aprilie 2017. 

Mai 2017 

Vizită de lucru cu Comisia pentru Mediu și echilibru ecologic la Murighiol.  
Vizită la Mestecăniș, județul  Suceava, cu Allen Coliban, pentru a studia pe teren 
situația gropii de gunoi din vârf de munte. 
Participare la dezbaterea USR Oradea privind disconfortul olfactiv - Legea 
Mirosurilor. 
Întrevedere cu E.S. doamna Margarida Marques, Secretar de Stat pentru Afaceri 
Europene din Republica Portugheză în cadrul ședinței Comisiilor pentru Afaceri 
Europene și a Grupului parlamentar de prietenie cu Portugalia din Parlamentul 
României. 
Participare la Senat la o dezbatere pe tema Infringementului declanșat de CE asupra 
României din cauza gropilor de gunoi neconforme și a deșeurilor. 

Iunie 2017 

Participare la dezbaterea organizată de Comisia pentru Mediu a Senatului 
"Tehnologii de management al deșeurilor biodegradabile (compost)". 
Conferință de presă pe tema Gestionării deșeurilor, pe trei subiecte importante: 
Taxarea deșeurilor, transpunerea eronată a directivelor europene privind protecția 
mediului și tergiversările legislative din domeniul gestionării ambalajelor și a 
deșeurilor de ambalaje.  

 
 
 

Activitatea în circumscripție 
 

Data Titlu 

Feb 2017 
 
 

Mar 2017 
Apr 2017 

Întâlnire cu simpatizanții USR din Alexandria. 
Închiriere și amenajare cabinet parlamentar. 
 
Interviuri angajare consilieri parlamentari. 
Întâlnire cu simpatizanții și alegătorii din Chiajna. 

Mai 2017 
Deschidere cabinet parlamentar, în satul Dudu, comuna Chiajna.  
Stabilirea zilelor de audiență și anunțarea cetățenilor, votanților și simpatizanților 
USR despre posibilitatea stabilirii unor audiențe. 

Iunie 2017 
Răspunsuri la sesizările venite din partea cetățenilor. 
Întâlnire cu simpatizanții USR din Domnești.  

 


