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PROCES VERBAL
din 20 şi 22 octombrie 2015
Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic şi-a desfăşurat
lucrările în zilele de 20 şi 22 octombrie a.c.
La lucrările Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic din ziua
de 20, 22 octombrie a.c. din numărul total de 20 membri ai Comisiei
au fost prezenţi 19 deputaţi, fiind absent domnul deputat Molnár Zsolt
(UDMR).
În ziua de 20 octombrie a.c., a avut loc şedinţa comună a
Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic cu Comisia pentru industrii
şi servicii.
Lucrările şedinţei comune au fost conduse de domnul deputat
Iulian Iancu, preşedintele Comisiei pentru industrii şi servicii.
La şedinţa comună din data de 20 octombrie a.c. au participat
în calitate de invitaţi: doamna ministru Graţiela Gavrilescu,
Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor, domnul Cosmin Teodor,
Director General, Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor; Cazana
Manuela, Consilier superior, Ministerul Educaţiei şi Cercetării
Ştiinţifice; Petcu Diana, Consilier superior, Ministerul Mediului, Apelor
şi Pădurilor; Vişan Mihai, Director, Romalimenta; Dumitru Sorinel,
Manager proiect, Eco-Rom Ambalaje; Ciocan Doru, Preşedinte,
Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale.
Pe ordinea de zi a şedinţei comune a figurat următorul punct:
PL-x nr. 566/2015 Proiect de Lege privind modalitatea de
gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor provenite din ambalaje, ce 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 împlinirii angajamentelor ce-i
revin României şi care derivă din calitatea sa de stat membru al
Uniunii Europene, evitând astfel, eventualele sancţiununi generate de
nerespectarea legislaţiei europene, prin depăţirea 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. Supusă dezbaterilor, proiectul de lege a fost
adoptat cu majoritate de voturi (3 abţineri).
După finalizarea şedinţei comune, membrii Comisiei pentru
mediu si echilibru ecologic au continuat dezbaterile asupra proiectelor
înscrise pe ordinea de zi:
AVIZE
1.PL-x 647/2015 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei
Guvernului nr.17/2015 privind reglementarea unor măsuri fiscalbugetare şi modificarea şi completarea unor acte normative.
2.PL-x 660/2015 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei
Guvernului nr.32/2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei
Guvernului nr.37/2005 privind recunoaşterea şi funcţionarea grupurilor
şi organizaţiilor de producători, pentru comercializarea produselor
agricole şi silvice, precum şi pentru stabilirea unor măsuri de aplicare a
acesteia.
SESIZĂRI ÎN FOND
3.PL-x 646/2015 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.34/2015 privind reglementarea unor măsuri
pentru stimularea absorbţiei fondurilor externe nerambursabile.
4.PL-x 176/2015 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea
Legii nr. 289/2002 privind perdelele forestiere de protecţie.
5.PL-x 61/2015 Propunerea legislativă pentru modificarea şi
completarea Legii nr.265/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de
Urgenţă a Guvernului nr.195/2005 privind protecţia mediului.
6.PL-x 202/2015 Propunere legislativă pentru modificarea şi
completarea Legii vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic
nr.407/2006.
Lucrările comisiei din data de 20 octombrie a.c au fost conduse
de doamna deputat Carmen Ileana Moldovan, preşedintele Comisiei
pentru mediu şi echilibru ecologic.

La şedinţa din 20 octombrie a.c au participat ca invitaţi: Alexe
Irina, Secretar General Adjunct, Ministerul Afacerilor Interne;
Valentin Şoneriu, Secretar de Stat, Ministerul Fondurilor Europene;
Monalisa Baldovin, Consilier, Ministerul Fondurilor Europene; Achim
Dan, Director, Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor.
La punctul 1 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul de Lege
pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.17/2015 privind
reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi modificarea şi
completarea unor acte normative (PL-x 647/2015), ce are ca obiect
instituirea unor măsuri fiscal-bugetare care conduc la simplificarea
procedurilor administrative, în vederea respectării obligaţiilor asumate
prin semnarea şi ratificarea instrumentelor juridice de drept
internaţional în domeniul fiscal, precum şi modificarea şi completarea
unor acte normative din acelaşi domeniu.
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 prezentat proiectul de Lege
privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.32/2015 pentru
modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.37/2005 privind
recunoaşterea şi funcţionarea grupurilor şi organizaţiilor de
producători, pentru comercializarea produselor agricole şi silvice,
precum şi pentru stabilirea unor măsuri de aplicare a acesteia (PL-x
660/2015), ce are ca obiect de reglementare modificarea şi
completarea Ordonanţei Guvernului nr.37/2005 privind recunoaşterea
şi funcţionarea grupurilor şi organizaţiilor de producători, pentru
comercializarea produselor agricole şi silvice, aprobată cu modificări şi
completări prin Legea nr.338/2005, cu modificările şi completările
ulterioare, în vederea implementării corespunzătoare a obiectivelor
politicii europene în domeniu şi ca o premisă esenţială a îndeplinirii
angajamentelor ce revin României în cadrul procesului de postaderare.
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, proiectul de lege a fost avizat
favorabil cu unanimitate de voturi.

La punctul 3 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul de Lege
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.34/2015
privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbţiei
fondurilor externe nerambursabile (PL-x 646/2015), ce are ca obiect
crearea cadrului legal pentru preluarea obiectivelor de investiţii
finalizate sau in execuţie, care au fost iniţial finanţate pin Programul
naţional de dezvoltare locala, aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 28/2013, prin Programul privind reabilitarea,
modernizarea şi/sau asfaltarea drumurilor de interes judeţean şi de
interes local, alimentarea cu apă, canalizarea şi epurarea apelor uzate
la sate, precum şi în unităţile administrativ-teritoriale cu resurse
turistice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 577/1997, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare şi prin Programele multianuale
prioritare de mediu şi gospodărire a apelor aprobate şi finanţate
conform prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 40/2006 aprobată cu
modificări şi completări prin Legea nr. 61/2007, cu modificările
ulterioare, precum şi prin Administraţia Fondului pentru Mediu (AFM),
în vederea decontării din instrumente structurale, in conformitate cu
prevederile legale comunitare si naţionale.
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, proiectul de lege a fost amânat
cu unanimitate de voturi.
La punctul 4 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul de lege
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 289/2002 privind perdelele
forestiere de protecţie (PL-x 176/2015), ce vizează amendarea Legii
nr. 289/2002 privind perdelele forestiere de protecţie, republicată, 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, Senatul a adoptat
proiectul de lege. Supus dezbaterilor, proiectul de lege a fost adoptat
cu majoritate de voturi (o abţinere).
La punctul 5 al ordinii de zi a fost prezentată propunerea
legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.265/2006 pentru
aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.195/2005 privind
protecţia mediului (PL-x 61/2015), ce are ca obiect completarea
art.10 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.195/2005 privind
protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea
nr.265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul
impunerii persoanelor fizice sau juridice care dobândesc situri
contaminate istoric să prezinte garanţii pentru reconstituirea ecologică

a acestora, iar celor care desfăşoară activităţi care pot influenţa
semnificativ mediul să solicite şi să obţină aviz de mediu, chiar dacă
pachetul majoritar de acţiuni sau activele au fost vândute, s-a
schimbat titularul activităţii, precum şi în caz de dizolvare urmată de
lichidare, faliment sau încetarea activităţii.
S-a arătat că propunerea legislativă se încadrează în categoria
legilor ordinare, Camera Deputaţilor este Cameră Decizională,
Consiliul Legislativ avizează favorabilpropunerea legislativă, Senatul a
respins propunerea legislativă. Supusă dezbaterilor, propunerea
legislativă a fost respinsă cu unanimitate de voturi.
La punctul 6 al ordinii de zi a fost prezentată propunerea
legislativă pentru modificarea şi completarea Legii vânătorii şi a
protecţiei fondului cinegetic nr.407/2006 (PL-x 202/2015), ce are ca
obiect modificarea şi completarea Legii vânătorii şi a protecţiei fondului
cinegetic nr.407/2006, cu modificările şi completările ulterioare, în
vederea creării cadrului normativ necesar pentru acordarea de
despăgubiri fermierilor ale căror culturi agricole sunt distruse de fauna
cinegetică.
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,
propunerea legislativă a fost respinsă cu unanimitate de voturi.
Lucrările Comisiei din data de 22 octombrie 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

