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Doamnei Secretar General Silvia - Claudia MIHALCEA 
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Stimată doamnă Secretar General, 

Referitor la adresa dumneavoastră nr.P1x120,P1x12 1,P1x122,P1x123/24.03 .2020, înregistrată 

la Consiliul Economic şi Social cu nr. 1769/25.03.2020, vă transmitem ataşat punctele de vedere 

exprimate de părţile reprezentate în Plenul Consiliului Economic şi Social referitoare la propunerea 

legislativă pentru organizarea şi funcjionarea DirecJiei de Investigare a InfracJiunilor de Mediu, 

precum şi pentru modifzcarea şi completarea unor acte normative (p1x121/24.03.2020). 

Cu deosebită consideralie, 
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referitoare la propunerea legislativă pentru organizarea şi funciiionarea 

Direc>;iei de Investigare a Infracţiunilor de Mediu, precum şi pentru 

modificarea şi completarea unor acte normative (p1x121/24.03.2020) 

În temeiul art. 2 alin. (1) din Legea nr. 248/2013 privind organizarea şi funcţionarea 

Consiliului Economic şi Social, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 

11 lit, a) din Regulamentul de organizare şi flmcţionare, Consiliul Economic şi Social a fost 

sesizat Cu privire la avizarea propunerii legislative pentru organizarea şi funclionarea 

Diree/iei de Investigare a Infrae/iunilor de Mediu, precum şi pentru modificarea şi 

completarea unor acte normative (p1x121/24.03.2020). 

În temeiul art. 6 alin. (7) din Legea in. 248/2013 privind organizarea şi funcţionarea 

Consiliului Economic şi Social, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 

19 alin. (2) din Regulamentul de organizare şi funcţionare, în şedinţa din data de 3.04.2020, 

desfăşurată online, conform prevederilor Hotărârii Plenului in. 37/18.03.2020, părţile 

reprezentate în Plenul Consiliului Economic şi Social şi-au exprimat următoarele puncte de 

vedere: 

➢ reprezentantii părţii patronale şi reprezentaniii asocialiilor şi fundaliilor 

neguvernamentale ale societălii civile au votat pentru avizarea FAVORABILĂ a 

proiectului de act normativ; 

➢ reprezentanţii părţii sindicale au votat pentru avizarea NEFAVORABILĂ a proiectului 

de act normativ, cu următoarea motivare: 

• fundamentare insuficienta, nu este necesara o astfel de suprastructura; . : . 



• în prezent exista Garda Forestiera si Garda de Mediu, care au atributiuni clare si 

chiar mai multe decat ax avea o Directie de Investigare a Infractiunilor de Mcdiu, 

Nu exista in nici o tara un DNA pentru mediu; 

• infracjiunile silvice reprezintă o problemă seuuiificativă în România. Exista 

institutii cu astfel de atributii: Garda de mediu , Garda forestiera. Garda de mediu 

are competenta necesara sa verifice Si sa transmită către parchet eventualele 

infracliuni cu privire lapoluarea mediului. Consolidarea institutiilor deja existente 

ax fi mult mai eficienta. Crearea unei alte instituţii se considera a fi mult mai 

eficientă; numai ca pregătirea procurorilor nu se face pe domenii speciale ci ei 

studiază legea in ansamblu. O astfel de abordare ar genera un exces de birocraţie; 

• fundamentare insuficienta, nu s-a respectat Legea 52/2011 privind transparenta 

decizionala. 
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