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PARLAMENTUL ROMANIEI 

SENAT

Domnului Secretar General Ciprian BUCUR

Stimate domnule Secretar General,

Referitor la adresa dumneavoastra nr. XXXV 873/23.02.2021, inregistrata la Consiliul 

Economic §i Social cu nr. 2053/25.02.2021, va transmitem, alaturat, punctele de vedere 

exprimate de partile reprezentate in Plenul Consiliului Economic si Social referitoare la 

propunerea legislativaprivindgestionarea gunoiului de grajd (b35/15.02.2021).
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Cu deosebita consideralie.

Prei^edinte, 

Bogdan SIMIO
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11 PUNCTE DE VEDERE 

referitoare la propunerea legislativa privind gestionarea gunoiului de

grajd (b35/15.02.2021)

in temeiul art. 2 alin. (1) din Legea nr. 248/2013 privind organizarea si 

fimctionarea Consiliului Economic §i Social, republicata, cu modificarile si completarile 

ulterioare, §i art. 11 lit. a) din Regulamentul de organizare si functionare, Consiliul 

Economic si Social a fost sesizat cu privire la avizarea propunerii legislative privind 

gestionarea gunoiului de grajd (b35/15.02.2021).

in temeiul art. 6 alin. (7) din Legea nr. 248/2013 privind organizarea §i 

fimctionarea Consiliului Economic §i Social, republicata, cu modificarile si completarile 

ulterioare, §i art. 22 alin. (4) din Regulamentul de organizare §i functionare, in §edinta din 

data de 4.03.2021, desfa§urata online, conform prevederilor Hotararii Plenului 

nr.37/18.03.2020, modificata prin Hotararea Plenului nr.52/14.05.2020, partile 

reprezentate in Plenul Consiliului Economic §i Social §i-au exprimat urmatoarele puncte 

de vedere:
a) reprezentantii partii patronale:

> 4 reprezentanti ai partii patronale au votat pentru avizarea FAVORABILA a 

proieetului de aet normativ;

> 6 reprezentanti ai partii patronale au votat pentru avizarea NEFAVORABILA a 

proieetului de aet normativ, eu urmatoarea motivare:

• impaetul asupra crescatorilor de animate este unul considerabil, iar stabilirea vmor 

sanetiuni, inainte de a §ti ea autoritatile loeale vor respecta eerintele §i vor erea 

conditiile pentru eolectarea in bune eonditii a gunoiului de grajd este incorecta;
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• propunerea legislativa nu prevede sanctiuni pentru neindeplinirea obligatiilor de 

catre autoritatile publice locale;

• Ordinal Ministerul Mediului si Gospodaririi Apelor si al Ministerul Agriculturii, 

Padurilor §i Dezvoltarii Rurale nr. 1270 din 30 noiembrie 2005 privind aprobarea 

Codului de bune practici agricole pentru protectia apelor impotriva poluarii cu 

nitrati din surse agricole este suficient §i acoperitor in ceea ce priveste 

problematica ce se dore§te a fi reglementata.

> 1 reprezentant al partii patronale s-a abtinut de la vot;

b) reprezentantii partii sindicale:

> 8 reprezentanti ai partii sindicale an votat pentru avizarea FAVORABILA a 

proiectului de act normativ;

> 5 reprezentanti ai partii sindicale au votat pentru avizarea FAVORABILA a 

proiectului de act normativ, cu observatia ca este oportun ca inainte de aplicarea 

amenzilor pentru nerespectarea prevederilor legale sa se creeze infrastructura 

necesara implementarii masurilor propuse.

> 2 reprezentanti ai partii sindicale au votat pentru avizarea NEFAVORABILA a 

proiectului de act normativ, cu motivarea ca Ordinal Ministerul Mediului si 

Gospodaririi Apelor si al Ministerul Agriculturii, Padurilor §i Dezvoltarii Rurale 

nr. 1270 din 30 noiembrie 2005 privind aprobarea Codului de bune practici 

agricole pentru protectia apelor impotriva poluarii cu nitrati din surse agricole este 

suficient §i acoperitor in ceea ce priveste problematica ce se dore§te a fi 

reglementata;

c) reprezentantii asociatiilor §i fundatiilor neguvemamentale ale societatii civile au votat 

pentru avizarea FAVORABILA a proiectului de act normativ, cu observatia ca este 

oportun ca inainte de aplicarea amenzilor pentru nerespectarea prevederilor legale sa 

se creeze infrastructura necesara implementarii masurilor propuse.

Pre§edinte, 
Bogdan SIMION
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