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PROCES VERBAL
din 22 şi 24 septembrie 2015
Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic şi-a desfăşurat lucrările în
zilele de 22 şi 24 septembrie a.c.
La lucrările Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic din ziua de 22
septembrie a.c. din numărul total de 20 membri ai Comisie au fost
prezenţi 15 deputaţi, fiind absenţi: doamna deputat Varga LuciaAna(PNL), domnul deputat Marcoci Vlad (PSD), domnul deputat Mihăilă
Ioan(PSD), domnul deputat Moţ Constantin-Stelian-Emil(PSD), domnul
deputat Muntean Mircia(PSD).
La lucrările Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic din ziua de 24
septembrie a.c. din numărul total de 20 membri ai Comisie au fost
prezenţi 16 deputaţi, fiind absenţi: domnul deputat Marcoci Vlad (PSD),
domnul deputat Mihăilă Ioan(PSD), domnul deputat Moţ ConstantinStelian-Emil(PSD),domnul deputat Molnár Zsolt(UDMR).
În ziua de 22 septembrie a.c., a avut loc şedinţa comună a Comisiei
pentru mediu şi echilibru ecologic cu Comisia pentru industrii şi servicii.
La şedinţa comună din data de 22 septembrie a.c. au participat în
calitate de invitaţi: domnul Serban Geanin, director operatiuni ECO-ROM
Ambalaje, domnul Dumitru Sorinel, manager proiect , ECO-ROM
Ambalaje, domnul Popescu Sorin Cristian, director general, ECO- ROM
Ambalaje, doamna Cazan Emanuela, consilier superior din partea
Ministerului Economiei, doamna Frasineanu Mihaela, director din partea
Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor.
Pe ordinea de zi a şedinţei comune a figurat următorul punct:
1. Pl-x566/2015 Proiect de Lege privind modalitatea de gestionare a
ambalajelor şi a deşeurilor provenite din ambalaje
Proiectul de lege are ca obiect crearea cadrului legal unitar privind
gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor provenite din ambalaje, 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 2013/2/UE a Comisiei din 7
februarie 2013 de modificare a anexei I la Directiva 94/62/CE a
Parlamentului European şi a Consiliului privind ambalajele şi deşeurile
de ambalaje, respectiv 30 septembrie 2013, contribuind la protecţia,
conservarea şi îmbunătăţirea calităţii mediului, precum şi a sănătăţii şi
securităţii generale a populaţiei.
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 majoritate de voturi.
După finalizarea şedinţei comune, membrii Comisiei pentru mediu şi
echilibru ecologic au continuat dezbaterile asupra ordinii de zi a
comisiei.
Pe ordinea de zi au figurat următoarele puncte:
SESIZĂRI ÎN FOND
1. Plx540/2015 Proiect de Lege pentru acceptarea celui de-al doilea
amendament la Convenţia privind evaluarea impactului asupra mediului
în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991,
ratificată de România prin Legea nr.22/2001, adoptat prin Decizia III/7
a celei de-a treia Reuniuni a părţilor, la Cavtat din 01-04 iunie 2004
2.PL-x537/2015 Proiect de Lege pentru acceptarea Amendamentului
de la Doha, adoptat la Doha, la 8 decembrie 2012, la Protocolul de la
Kyoto la Convenţia-cadru a Naţiunilor Unite asupra schimbărilor
climatice, adoptat la 11 decembrie 1997
3. PL-x 417/2015 Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.34/2013 privind organizarea, administrarea şi
exploatarea pajiştilor permanente pentru modificarea şi completarea
Legii fondului funciar nr.18/1991
La punctul 1 a fost prezentat proiectul de Lege pentru acceptarea celui
de-al doilea amendament la Convenţia privind evaluarea impactului
asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25
februarie 1991, ratificată de România prin Legea nr.22/2001, adoptat

prin Decizia III/7 a celei de-a treia Reuniuni a părţilor, la Cavtat din 0104 iunie 2004(Pl-x540/2015).
Prezentul proiect de act normativ acceptă cel de-al doilea amendament
la Convenţia privind evaluarea impactului asupra mediului în context
transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată de
România prin Legea nr. 22/2001, adoptat prin Decizia III/7 a celei de-a
treia Reuniuni a părţilor, la Cavtat din 01-04 iunie 2004. Ţinând cont de
fapt că România a transpus deja Directiva 2011/92/UE a Parlamentului
European şi a Consiliului din 13 decembrie 2011 privind evaluarea
efectelor anumitor proiecte publice şi private asupra mediului prin
Hotărârea Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului
anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, cu modificările şi
completările ulterioare, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 481 din
13/07/2009, nu se aşteaptă schimbări în ceea ce priveşte modificarea
legislaţiei în vigoare.
S-a arătat că proiectul de lege se încadrează în categoria legilor
ordinare, Camera Deputaţilor este prima Cameră sesizată,
Consiliul Legislativ avizează favorabil proiectul de lege. Supus
dezbaterilor, respectivul proiect de lege a fost adoptat cu
unanimitate de voturi.
La punctul 2 a fost prezentat proiectul Lege pentru acceptarea
Amendamentului de la Doha, adoptat la Doha, la 8 decembrie 2012, la
Protocolul de la Kyoto la Convenţia-cadru a Naţiunilor Unite asupra
schimbărilor climatice, adoptat la 11 decembrie 1997(Plx537/2015).
Proiectul are ca obiect acceptarea Amendamentului de la Doha la
Protocolul de la Kyoto la Convenţia - cadru a Naţiunilor Unite asupra
schimbărilor climatice, adoptat la Doha la 8 decembrie 2012.
Amendamentul reprezintă o înţelegere internaţională, care, prin obiectul
de reglementare, intră sub incidenţa prevederilor Legii nr.590/2003
privind tratatele, urmând a fi supus spre acceptare Parlamentului.
S-a arătat că proiectul de lege se încadrează în categoria legilor
ordinare, Camera Deputaţilor este prima Cameră sesizată,
Consiliul Legislativ avizează favorabil proiectul de lege. Supus
dezbaterilor, respectivul proiect de lege a fost adoptat cu
unanimitate de voturi.
La punctul 3 a fost prezentat proiectul de Lege pentru modificarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.34/2013 privind organizarea,
administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente pentru modificarea şi
completarea Legii fondului funciar nr.18/1991(Plx417/2015).

Proiectul de Lege are ca obiect modificarea şi completarea Ordonanţei
de urgenţă a Guvernului nr.34/2013 privind organizarea, administrarea
şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi
completarea Legii fondului funciar nr.18/1991, aprobată cu modificări şi
completări prin Legea nr.86/2014, cu modificările ulterioare, în vederea
asigurării, din bugetele locale, a fondurilor financiare necesare realizării
amenajamentelor pastorale, indiferent de formele de proprietate publice
şi/sau private ale suprafeţelor de pajişti permanente cuprinse în aceste
amenajamente.
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.
La şedinţa din 24 septembrie a.c. au participat ca invitaţi: domnul
Barbu Florin, director general din partea Administraţiei Naţionale a
Îmbunătăţirilor Funciare şi domnul Apostol Valentin, consilier din partea
Ministerului Agriculturii şi Dezvoltarii Rurale
Lucrările comisiei din data de 24 septembrie a.c au fost conduse de
doamna deputat Carmen Ileana Moldovan, preşedintele Comisiei pentru
mediu şi echilibru ecologic.
Pe ordinea de zi a figurat următorul punct:
1. Plx-398/2013 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.79/2013 privind modificarea şi completarea
Legii îmbunătăţirilor funciare nr.138/2004, pentru completarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.82/2011 privind unele măsuri de
organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare, precum şi pentru
modificarea literei e) a alineatului (6) al articolului 3 din Legea
nr.220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii
energiei din surse regenerabile de energie
Ordonanţă de urgenţă are ca obiect de reglementare modificarea şi
completarea Legii îmbunătăţirilor funciare nr. 1382004 şi completarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri
de organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare, urmărindu-se,
printre altele, stabilirea unor măsuri de limitare a modalităţii de
transmitere a infrastructurii de îmbunătăţiri funciare aflate în domeniul
privat al statului numai la folosinţa gratuită, precum şi a unor măsuri
destinate menţinerii în stare de funcţionare a infrastructurii de
îmbunătăţiri funciare aflate în domeniul privat al statului.

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 pentru aprobarea ordonanţei de urgenta. Supus
dezbaterilor, respectivul proiect de lege a fost adoptat cu unanimitate
de voturi.
PREŞEDINTE,
CARMEN ILEANA MOLDOVAN

SECRETAR,
VASILE DANIEL SUCIU

