COMISIA PENTRU MEDIU ŞI ECHILIBRU ECOLOGIC

24.04.2014

PROCES VERBAL
din zilele de 15, 16 şi 17 aprilie 2014
Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 15, 16 şi 17
aprilie a.c.
Din numărul total de 21 membri ai Comisiei, în ziua de 15 aprilie a.c., la lucrări au fost
prezenţi 19 deputaţi, fiind absenţi: doamna deputat Adriana-Doina Pană (PSD) şi domnul
deputat Aurelian Mihai (neafiliat).
Din numărul total de 21 membri ai Comisiei, în zilele de 16 şi 17 aprilie a.c., la lucrări au
fost prezenţi 18 deputaţi, fiind absenţi: domnul deputat Molnar Zsolt (UDMR), doamna
deputat Adriana-Doina Pană (PSD) şi domnul deputat Aurelian Mihai (neafiliat).
La şedinţa din data de 15 aprilie a.c. au participat ca invitaţi: domnul Cătălin Diaconescu,
secretar de stat în cadrul Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice - Departamentul
pentru Ape, Păduri şi Piscicultură; domnul Peter Tamaş Nagy, secretar de stat în cadrul
Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale; domnul Gheorghe Neaţă, director general
adjunct în cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale; doamna Anca Mărginean,
director executiv Federaţia Patronală din industria materialelor de construcţii din România "PATROMAT"; domnul Carapiti Dumitru, director tehnic Federaţia Patronală din
industria materialelor de construcţii din România - "PATROMAT" şi domnul Laurenţiu
Bogatu, secretar general Federaţia Patronală din industria materialelor de construcţii din
România - "PATROMAT".
Lucrările comisiei din 15 aprilie a.c. au fost conduse de doamna deputat Carmen Ileana
Moldovan, preşedintele Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic.

Pe ordinea de zi au figurat următoarele puncte:
AVIZE
1. PL-x. 162/2014 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 171/2010

privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice;
2. PL-x. 171/2014 Proiect de Lege privind crearea Companiei Regionale a Munţilor
Apuseni.
SESIZĂRI ÎN FOND
3. PL-x. 226/2013 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.
34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru
modificarea şi completarea Legii fondului funciar.
La punctul 1 al ordinii de zi a fost introdus proiectul de Lege pentru modificarea şi
completarea Legii nr. 171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice (PLx. 162/2014), ce are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii nr.171/2010
privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice, cu modificările ulterioare, în scopul
îmbunătăţirii cadrului normativ în materie.
S-a arătat că proiectul de lege se încadrează în categoria legilor ordinare, Camera
Deputaţilor este Cameră Decizională, Consiliul Legislativ avizează favorabil proiectul de
lege, Senatul a adoptat proiectul de Lege.
Supus dezbaterilor, respectivul proiect de lege a fost avizat favorabil cu unanimitate de
voturi.
La punctul 2 al ordinii de zi a fost introdus proiectul de Lege privind crearea Companiei
Regionale a Munţilor Apuseni (PL-x. 171/2014), ce are ca obiect de reglementare crearea
Companiei Regionale a Munţilor Apuseni (CRMA), companie de interes naţional, care va
funcţiona sub autoritatea Guvernului.
S-a arătat că proiectul de lege se încadrează în categoria legilor ordinare, Camera
Deputaţilor este Cameră Decizională, Consiliul Legislativ avizează favorabil proiectul de
lege, Senatul a adoptat proiectul de Lege, Guvernul nu susţine adoptarea acestui
proiect de lege.
Supus dezbaterilor, respectivul proiect de lege a fost avizat negativ cu unanimitate de
voturi.
La punctul 3 al ordinii de zi a fost introdus proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei
de urgenţă a Guvernului nr.34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea

pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar (Pl-x.
226/2013), ce are ca obiect de reglementare organizarea, administrarea şi exploatarea
pajiştilor permanente, abrogarea dispoziţiilor Legii nr.214/2011 pentru organizarea,
administrarea şi exploatarea pajiştilor, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi
modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr.18/1991, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, din perspectiva aplicării prevederilor art.6, alin.(1) şi (2) al
Regulamentului (CE) nr.73/2009 al Consiliului din 19 ianuarie 2009 de stabilire a unor
norme comune pentru sistemele de ajutor direct pentru agricultori în cadrul politicii comune
şi de instituire a anumitor sisteme de ajutor pentru agricultori, de modificare a
Regulamentelor (CE) nr.1290/2005, (CE) nr.247/2006, (CE) nr.378/2007 şi de abrogare a
Regulamentului (CE) nr.1782/2003, publicat în Jurnalul Oficial seria L, nr.030/31.01.2009,
cu modificările şi completările ulterioare.
S-a arătat că proiectul de lege se încadrează în categoria legilor ordinare, Camera
Deputaţilor este Cameră Decizională, Consiliul Legislativ avizează favorabil proiectul
de lege.
Supus dezbaterilor, respectivul proiect de lege a fost adoptat cu unanimitate de voturi.
Lucrările Comisiei din zilele de 16 şi 17 aprilie a.c. s-au desfăşurat în cadrul grupurilor de
lucru constituite în vederea studierii proiectelor de lege şi a altor documente înregistrate la
Comisie.
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