COMISIA PENTRU MEDIU ŞI ECHILIBRU

13.03.2014
PROCES VERBAL
din zilele de 11, 12 şi 13 martie 2014
Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 11, 12
şi 13 martie 2014.
La lucrările Comisiei din 11 şi 12 martie a.c. au fost prezenţi 17 deputaţi din numărul
total de 20 membri. Au absentat: domnul deputat Muntean Mircia (PDL), doamna
deputat Plumb Rovana (PSD) şi domnul deputat Cozmanciuc Corneliu-Mugurel
(PNL).
În data de 13 martie a.c. au fost prezenţi la lucrările comisie 18 deputaţi din numărul
total de 20 membri. Au absentat: domnul deputat Muntean Mircia (PDL) şi doamna
deputat Plumb Rovana (PSD).
Şedinţele comisiei din 11 şi 12 martie a.c. au fost conduse de doamna deputat Carmen
Moldovan, preşedintele Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic.
Pe ordinea de zi au figurat următoarele puncte:
AVIZE
1. Plx.59/2014 Propunere legislativă privind protejarea şi sprijinirea familiilor afectate
de substanţe nocive provenite din extracţiile de ţiţei din zona Suplacu de Barcău;
2. PLx.83/2014 Proiect de Lege privind protecţia animalelor utilizate în scopuri
ştiinţifice;
SESIZĂRI ÎN FOND
3. Plx.596/2013 Propunere legislativă pentru modificarea alin.(1) al art.11 din Legea
nr.107/1996 - Legea apelor;
4. Plx.608/2013 Propunere legislativă privind exploatarea resurselor naturale cu
conţinuturi de metale preţioase ale României;
5. BPI-3/E Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul
Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor Programul „Aer curat pentru
Europa” [COM (2013)918];
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6. BPI-4/E-s Propunere de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind
limitarea emisiilor în atmosferă a anumitor poluanţi provenind de la instalaţii medii de
ardere [COM (2013)919];
7. BPI-5/E Propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind
reducerea emisiilor naţionale de anumiţi poluanţi atmosferici şi de modificare a
Directivei 2003/35/CE [COM (2013)920].
La punctul 1 al ordinii de zi a fost prezentată propunerea legislativă privind protejarea
şi sprijinirea familiilor afectate de substanţe nocive provenite din extracţiile de ţiţei
din zona Suplacu de Barcău (Plx.59/2014), ce are ca obiect de reglementare protejarea
şi sprijinirea persoanelor afectate de emisiile de substanţe nocive provenite din
extracţiile de ţiţei din zona Suplacu de Barcău. Astfel, persoanele care locuiesc în
această zonă, cu domiciliul stabil de cel puţin 10 ani consecutivi, precum şi persoanele
care, indiferent de domiciliu, desfăşoară sau au desfăşurat activităţi lucrative în această
zonă timp de 10 ani consecutivi, vor beneficia de reducerea vârstei de pensionare cu 2
ani anticipat, cu condiţia îndeplinirii stagiului de cotizare, de ridicarea plafonului la
medicamentele compensate pentru afecţiunile cauzate de expunerea la poluarea din
aer, de aprobarea cu prioritate a dosarelor privind programele naţionale de sănătate
demarate de Ministerul Sănătăţii pentru aceste afecţiuni, de asigurare în regim de
gratuitate a unor investigaţii medicale amănunţite pentru sistemul respirator, urinar,
osteoarticular, circulator şi cardiovascular, precum şi de mărirea cuantumului
ajutorului de deces cu 50%.
S-a arătat că propunerea legislativă se încadrează în categoria legilor organice,
Camera Deputaţilor este Cameră Decizională, Senatul a respins propunerea
legislativă, Consiliul Legislativ avizează favorabil propunerea legislativă.
Supusă dezbaterilor, respectiva propunerea legislativă a fost avizată negativ cu
unanimitate de voturi.
La punctul 2 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul de Lege privind protecţia
animalelor utilizate în scopuri ştiinţifice (PLx.83/2014), ce are ca obiect de
reglementare crearea cadrului legal unitar privind protecţia animalelor utilizate în
scopuri ştiinţifice, ca urmare a necesităţii adaptării şi actualizării legislaţiei naţionale
cu noile reglementări europene în acest domeniu, în contextul îndeplinirii
angajamentelor ce-i revin României şi care derivă din calitatea sa de stat membru al
Uniunii Europene, evitând, astfel, eventualele sancţiuni generate de nerespectarea
legislaţiei europene, prin depăşirea termenului de transpunere a Directivei
nr.2010/63/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 22 septembrie 2010
privind protecţia animalelor utilizate în scopuri ştiinţifice, respectiv 10 noiembrie
2012, precum şi blocarea activităţii de cercetare ştiinţifică, contribuind în acelaşi timp
la protecţia sănătăţii umane, a sănătăţii animalelor şi a mediului.
S-a arătat că proiectul de Lege se încadrează în categoria legilor ordinare, Camera
Deputaţilor este Cameră Decizională, Senatul a adoptat proiectul de lege, Consiliul
Legislativ avizează favorabil proiectul de Lege.
Supus dezbaterilor, respectivul proiect de lege a fost avizat favorabil cu
unanimitate de voturi.
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La punctul 3 al ordinii de zi a fost prezentată propunere legislativă pentru modificarea
alin.(1) al art.11 din Legea nr.107/1996 - Legea apelor (Plx. 596/2013), ce are ca
obiect de reglementare modificarea art. 11 alin. (1) din Legea apelor nr.107/1996 cu
modificările şi completările ulterioare, în sensul ca în lacurile de acumulare folosite ca
sursă pentru alimentări cu apă potabilă, alături de piscicultura practicată în regim
natural, fără furajarea peştilor şi fără aplicarea fungicidelor sau a oricăror medicamente
veterinare, să se poată practica şi activitatea de piscicultură cu administrare de furaje,
dar numai în cazul în care nu este influenţată calitatea apelor din aval şi în
conformitate cu reglementările în vigoare.
S-a arătat că propunerea legislativă se încadrează în categoria legilor ordinare,
Camera Deputaţilor este Cameră Decizională, Senatul a respins propunerea
legislativă, Consiliul Legislativ avizează favorabil propunerea legislativă, Guvernul
NU susţine propunerea legislativă.
Supusă dezbaterilor, respectiva propunere legislativă a fost respinsă cu unanimitate
de voturi.
La punctul 4 al ordinii de zi a fost prezentată propunerea legislativă privind
exploatarea resurselor naturale cu conţinuturi de metale preţioase ale României (Pl-x
608/2014), ce are ca obiect de reglementare crearea cadrului legal referitor la
exploatarea, gestionarea şi valorificarea „resurselor naturale ale României, adică
minereurile de orice fel, resursele cu conţinuturi de metale preţioase, în sensul
zăcămintelor minerale cu conţinuturi de metale preţioase, reziduurile/depozitele de
steril rezultate în urma unor exploatări cât şi a unor procese industriale, piritele, gazele
şi petrolul aflate pe teritoriul sau în subsolul României.”
Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic a fost sesizată pentru dezbatere în fond şi
întocmirea unui raport comun Comisia pentru industrii şi servicii.
S-a arătat că propunerea legislativă se încadrează în categoria legilor ordinare,
Camera Deputaţilor este Cameră Decizională, Senatul a respins propunerea legislativă,
Consiliul Legislativ avizează favorabil propunerea legislativă, Guvernul NU susține
adoptarea.
Supusă dezbaterilor, respectiva propunere legislativă a fost respinsă cu unanimitate
de voturi.
La punctul 5 al ordinii de zi a fost prezentată Comunicarea Comisiei către
Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul
Regiunilor Programul „Aer curat pentru Europa [COM (2013)918], ce propune o
legislaţie menită să reducă pe termen lung emisiile nocive şi să atenueze încălzirea
atmosferică şi schimbările climatice, în conformitate cu noul cadru de politică în
domeniul climei şi al energiei pentru 2030. Comunicarea este însoţită de propunerea
de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind limitarea emisiilor în
atmosferă a anumitor poluanţi provenind de la instalaţii medii de ardere – COM
[2013)919] şi de propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului
privind reducerea emisiilor naţionale de anumiţi poluanţi atmosferici şi de modificare
a Directivei 2003/35/CE - [COM(2013)920] .
Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic a fost sesizată pentru dezbatere în fond a
comunicării.
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Supusă dezbaterilor, comunicarea a primit un proiect de opinie favorabil cu
unanimitate de voturi;
La punctul 6 al ordinii de zi a fost prezentată propunerea de Directivă a Parlamentului
European şi a Consiliului privind limitarea emisiilor în atmosferă a anumitor
poluanţi provenind de la instalaţii medii de ardere [COM(2013)919, ce stabileşte
normele de control al emisiilor atmosferice de dioxid de sulf, oxizi de azot şi particule
în suspensie provenite de la instalaţiile medii de ardere, care să conducă la reducerea
emisiilor în atmosfera şi a riscurilor potenţiale pentru sănătatea umană şi pentru
mediu, reprezentate de aceste emisii.
Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic a fost sesizată pentru dezbatere în fond a
propunerii de Directivă.
Supusă dezbaterilor, propunerea a primit un proiect de opinie favorabil cu
unanimitate de voturi;
La punctul 7 al ordinii de zi a fost prezentată propunerea de Directivă a Parlamentului
European şi a Consiliului privind reducerea emisiilor naţionale de anumiţi poluanţi
atmosferici şi de modificare a Directivei 2003/35/CE, ce stabileşte limitele emisiilor
atmosferice de poluanţi cu efect de acidifiere şi de eutrofizare, de precursori ai
ozonului, de particule în suspensie primare şi de precursori ai particulelor în suspensie
secundare, precum şi de alţi poluanţi atmosferici din statele membre şi prevede
elaborarea, adoptarea şi punerea în aplicare a unor programe naţionale de control al
poluării atmosferice, precum şi monitorizarea şi raportarea emisiilor poluante şi a
efectelor acestora.
Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic a fost sesizată pentru dezbatere în fond a
propunerii de Directivă.
Supusă dezbaterilor, propunerea a primit un proiect de opinie favorabil cu
unanimitate de voturi;
S-a reintrodus, ca punct suplimentar, pe ordinea de zi din data de 11 martie a.c.
proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea art.15 din Legea nr.24/2007
privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din zonele urbane (PL-x
459/2013). În urma dezbaterilor proiectul de lege a fost adoptat cu unanimitate de
voturi.
În ziua de 13 martie 2014, lucrările s-au desfăşurat în cadrul grupurilor de lucru
constituite în vederea studierii proiectelor de lege şi a altor documente înregistrate la
Comisie.

PREŞEDINTE,
CARMEN MOLDOVAN

SECRETAR,
VASILE DANIEL SUCIU

