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PROCES VERBAL
din 26 şi 28 mai 2015
Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic şi-a desfăşurat lucrările în zilele
de 26 şi 28 mai a.c.
La lucrările Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic din ziua de 26 mai
a.c. din numărul total de 21 membri ai Comisie au fost prezenţi 20
deputaţi, domnul deputat Cosma Vlad-Alexandru(PSD) a fost înlocuit de
domnul deputat Munteanu Ioan(PSD), fiind absent domnul deputat Moţ
Constantin-Stelian-Emil.
La lucrările Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic din ziua de 28 mai
a.c. din numărul total de 21 membri ai Comisie au fost prezenţi 20
deputaţi, fiind absent domnul deputat Moţ Constantin-Stelian-Emil.
La şedinţa din data de 26 mai a.c. au participat în calitate de invitaţi:
domnul Constantin Gheorghe, director în cadrul Ministerului Mediului,
Apelor şi Pădurilor.
Lucrările comisiei din ziua de 26 mai 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-x404/2015 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.2/2015 pentru modificarea şi completarea unor
acte normative, precum şi alte măsuri
2. PL-x415/2015 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea
art.62 din Ordonanţei Guvernului nr.81/2000 privind certificarea încadrării
vehiculelor înmatriculate sau înregistrate în normele tehnice privind
siguranţa rutieră, protecţia mediului şi în categoria de folosinţă conform
destinaţiei, prin inspecţia tehnică periodică
SESIZARE ÎN FOND
3. PL-x28/2015 Cerere de reexaminare a proiectului de Lege pentru
modificarea şi completarea Legii apelor nr.107/1996

La punctul 1 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul de Lege privind
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.2/2015 pentru
modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi alte măsuri
(PL-x404/2015).
Prezentul proiect de ordonanţă de urgenţă are ca obiect modificarea şi
completarea unor acte normative care reglementează diferite domenii ale
vieţii sociale şi economice, în scopul asigurării fondurilor necesare pentru
finanţarea unor proiecte viitoare
S-a arătat că proiectul de lege se încadrează în categoria legilor ordinare,
Camera Deputaţilor este Cameră Decizională, Consiliul Legislativ
avizează favorabil proiectul de ordonanţă, Senatul a adoptat proiectul
de lege ca urmare a depăşirii termenului de adoptare, potrivit art.115
alin.(5) din Constituţia României, republicată. Supus dezbaterilor,
respectivul proiect de lege a fost avizat favorabil cu unanimitate de
voturi.
La punctul 2 al ordinii de zi a fost prezentată propunerea legislativă
pentru modificarea şi completarea art.62 din Ordonanţei Guvernului
nr.81/2000 privind certificarea încadrării vehiculelor înmatriculate sau
înregistrate în normele tehnice privind siguranţa rutieră, protecţia mediului
şi în categoria de folosinţă conform destinaţiei, prin inspecţia tehnică
periodică (PL-x415/2015).
Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi
completarea art.62 din Ordonanţa Guvernului nr.81/2000 privind
certificarea încadrării vehiculelor înmatriculate sau înregistrate în normele
tehnice privind siguranţa circulaţiei rutiere, protecţia mediului şi în
categoria de folosinţă conform destinaţiei, prin inspecţia tehnică periodică,
în sensul anulării autorizaţiei operatorilor economici autorizaţi de Registrul
Auto Român, ca unică sancţiune complementară pe lângă amendă, în cazul
neîndeplinirii condiţiilor reglementate cu privire la atestarea ca bun pentru
circulaţie a unui autovehicul rutier, precum şi în cazul atestării unui vehicul
rutier care poluează mediul.
S-a arătat că propunerea legislativă se încadrează în categoria legilor
ordinare, Camera Deputaţilor este Cameră Decizională, Consiliul
Legislativ avizează favorabil propunerea legislativă, Senatul a respins
propunerea legislativă. Supusă dezbaterilor, respectiva propunere
legislativă a fost avizată favorabil cu unanimitate de voturi.
La punctul 3 a fost prezentată cerere de reexaminare a proiectului de
Lege pentru modificarea şi completarea Legii apelor nr.107/1996
(Plx28/2015).

Proiectul de Lege are ca obiect modificarea şi completarea Legii apelor
nr.107/1996, cu modificările și completările ulterioare, ca urmare a
necesității adaptării și actualizării legislaţiei naţionale cu noile reglementări
europene în acest domeniu, în contextul îndeplinirii angajamentelor ce-i
revin României și care derivă din calitatea sa de stat membru al Uniunii
Europene, evitând, astfel, eventualele sancţiuni generate de nerespectarea
legislaţiei europene.
În urma dezbaterii cererii de reexaminare şi a legii adoptate de Senat în
urma reexaminării, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi (6
voturi pentru respingerea cererii de reexaminare şi 1 vot contra respingerii
cererii de reexaminare), să propună plenului Camerei Deputaţilor
respingerea cererii de reexaminare formulată de Preşedintele României şi
adoptarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii apelor
nr.107/1996, în forma trimisă spre promulgare în data de 13 martie 2015.
Prin conţinutul său normativ, Legea se încadrează în categoria legilor
ordinare.
După finalizarea dezbaterilor, membrii Comisiei pentru mediu şi echilibru
ecologic şi membrii Comisiei pentru agricultură, silvicultură şi industrie
alimentară s-au reunit în şedinţă comună.
La şedinţa comună din data de 26 mai a.c. au participat în calitate de
invitaţi:domnul Jitendra P. Srivastava, reprezentant al Bancii Mondiale în
România, domnul Cezar Niculescu, specialist în probleme de mediu al
Bancii Mondiale în România şi doamna Naiana Milea, director PMUMinisterul Mediului, Apelor şi Pădurilor.
Pe ordinea de zi a şedinţei comune au figurat următoarele puncte:
1. PL-x 280/2013/2015 Propunere legislativă privind modificarea şi
completarea Legii nr.407/2006 - Legea vânătorii şi a protecţiei fondului
cinegetic
2. Raport privind realizările Proiectului “Controlul integrat al poluării cu
nutrienţi“
La punctul 1 al ordinii de zi a fost prezentată propunerea legislativă privind
modificarea şi completarea Legii nr.407/2006 - Legea vânătorii şi a
protecţiei fondului cinegetic.
Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi
completarea Legii vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr.407/2006,
cu modificările şi completările ulterioare, în vederea asigurării unei protecţii
mai eficiente pentru fauna cinegetică, a desfăşurării activităţii de vânătoare

într-un cadru unitar organizat, prin stabilirea obligativităţii afilierii
asociaţiilor vânătoreşti, exclusiv în scopul de reprezentare, a creşterii
gradului de ordine şi disciplină în activitatea de promovare a noilor
vânători, a diversificării metodelor de practicare a vânătorii, prin
autorizarea desfăşurării acesteia cu arcul şi cu păsări de pradă, precum şi a
sancţionării reprezentanţilor administratorului pentru încălcarea dispoziţiilor
legale.
Prin conţinutul său normativ, legea se încadrează în categoria legilor
organice. Camera Deputaţilor este Cameră Decizională, Senatul a
reexaminat şi adoptat legea. Supusă dezbaterilor, respectiva propunere
legislativă a fost adoptată cu majoritate de voturi.
La punctul 2 al ordinii de zi au fost prezentate realizările proiectului
“Controlul integrat al poluării cu nutrienţi“, proiect finanţat de Banca
Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BIRD) şi Facilitatea
Globală de Mediu (GEF) şi derulat în 69 de localităţi din zone vulnerabile la
poluarea cu nutrienţi.
Obiectivul general al proiectului este de a sprijini Ministerul Mediului si
Padurilor (MMP) in eforturile sale de implementare a acquis-ului Uniunii
Europene (UE), in domeniul protectiei calitatii apelor. Proiectul va acorda
asistenta tehnica si va face investitii specifice care (i) vor asista Romania
pentru a indeplini o serie de masuri prioritare cerute dupa aderare si (ii)
vor consolida capacitatea de absorbtie a fondurilor europene.
Proiectul va ajuta la promovarea dezvoltarii durabile prin promovarea celor
mai bune practici agricole in mijlocul fermierilor pentru imbunatatirea
productivitatii terenului intr-o maniera mult mai durabila si va ajuta la
imbunatatirea sanatatii umane prin indreptarea atentiei spre reducerea
continutului de nitrati din apa potabila.
Obiectivul global de mediu al Proiectului este de a reduce poluarea cu
nutrienti a resurselor de apa ale Romaniei si, in final, a Dunarii si Marii
Negre.
Lucrările Comisiei din data de 28 mai a.c. s-au desfăşurat în cadrul
grupurilor de lucru constituite în vederea studierii proiectelor de lege şi a
altor documente înregistrate la Comisie.
PREŞEDINTE,
CARMEN ILEANA MOLDOVAN

SECRETAR,
VASILE DANIEL SUCIU

