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PROCES VERBAL
din 9 şi 11 iunie 2015
Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic şi-a desfăşurat lucrările în zilele
de 9 şi 11 iunie a.c.
La lucrările Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic din ziua de 9 iunie
a.c. din numărul total de 21 membri ai Comisie au fost prezenţi 18
deputaţi, fiind absenţi: domnul deputat Cezar Cioată(PC-PLR), domnul
deputat Molnár Zsolt(UDMR) şi domnul deputat Ţigăeru Roşca
Laurenţiu(PSD).
La lucrările Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic din ziua de 11 iunie
a.c. din numărul total de 21 membri ai Comisie au fost prezenţi 18
deputaţi, fiind absenţi: domnul deputat Cezar Cioată(PC-PLR), domnul
deputat Molnár Zsolt(UDMR) şi domnul deputat Ţigăeru Roşca
Laurenţiu(PSD).
La şedinţa din data de 9 iunie a.c. au participat în calitate de
invitaţi:domnul Dragos Titea, Secretar de stat, Ministerului Transporturilor,
doamna Carmen Pop, sef servici, Ministerului Transporturilor, domnul
Attila Gyorgy, Secretar de stat, Ministerului Finanţelor Publice, domnul
Constantinescu Ion, şef serviciu, SC Metrorex S.A.
Lucrările comisiei din data de 9 iunie 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:
SESIZĂRI ÎN FOND
1. PL-x 411/2015 Proiect de Lege pentru completarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.115/2011 privind stabilirea cadrului instituţional şi
autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanţelor Publice, de a scoate la
licitaţie certificatele de emisiuni de gaze cu efect de seră atribuite României
la nivelul Uniunii Europene
2. PL-x 134/2015 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea art.
31 din Legea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 241/2006
La punctul 1 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul de Lege pentru
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.115/2011 privind
stabilirea cadrului instituţional şi autorizarea Guvernului, prin Ministerul
Finanţelor Publice, de a scoate la licitaţie certificatele de emisiuni de gaze

cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene (PL-x
411/2015 ).
Proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.115/2011 privind stabilirea cadrului instituţional şi
autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanţelor publice, de a scoate la
licitaţie certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la
nivelul Uniunii Europene, aprobată prin Legea nr.l63/2012, cu modificările
şi completările ulterioare, în sensul repartizării, pentru anul 2015, a unor
sume obţinute din vânzarea la licitaţie a certificatelor de emisii de gaze cu
efect de seră.
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 adoptat cu
unanimitate de voturi.
La punctul 2 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul de lege pentru
modificarea şi completarea art. 31 din Legea serviciului de alimentare cu
apă şi de canalizare nr. 241/2006 (Pl-x134/2015).
Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea
art. 31 din Legea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr.
241/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Se
urmăreşte, astfel, introducerea posibilităţii cetăţenilor, care doresc să
beneficieze de branşarea individuală la sistemul de alimentare cu apă, de a
solicita operatorilor încheierea contractelor de furnizare/prestare
individuale, iar în cazul asociaţiilor de proprietari, branşarea individuală să
se poată decide cu acordul a cel puţin 50% plus 1 dintre proprietarii
imobilelor din cadrul asociaţiei.
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 amânat cu
unanimitate de voturi.
Lucrările Comisiei din data de 11 iunie 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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