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Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 23
şi 25 februarie a.c.
La lucrările Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic din zilele de 23 și 25
februarie a.c. din numărul total de 20 membri ai Comisiei au fost prezenţi 19
deputaţi fiind absent domnul deputat Cezar Cioată (PSD).
La şedinţa din data de 16 februarie a.c. au participat în calitate de invitaţi:
doamna Ninescu Arcadia, Consilier-Secretar de stat, Ministerul Economiei,
Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri; domnul Păianjen Ninel, Consilier,
Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale; doamna Nedelcu Alexandra,
Consilier, Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor; doamna Mereuţă Mihaela,
Consilier Afaceri Europene, Ministerul Justiţiei; doamna Ion Alina, Consilier
Juridic, Ministerul Justiţiei.
Lucrările comisiei din data de 23 februarie a.c au fost conduse de doamna
deputat Ninel Peia, vicepreşedintele Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic.
Pe ordinea de zi a şedinţei au figurat următoarele puncte:

SESIZĂRI ÎN FOND
1. Pl-x 119/2015 Propunere legislativă pentru modificarea Legii minelor
nr.85/2003.
2. PL-x nr.825/2015 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea unor
acte normative, în vederea transpunerii unor acte juridice ale Uniunii Europene în
domeniul protecţiei mediului.

La punctul 1 al ordinii de zi a fost prezentată propunerea legislativă privind
modificarea Legii minelor nr.85/2003 (Pl-x 119/2015).
Propunerea legislativă are ca obiect modificarea Legii minelor nr.85/2003, cu
modificările şi completările ulterioare. Potrivit Expunerii de motive, demersul
legislativ are în vedere ca anumite resurse minerale, respectiv rocile utile, apele
geotermale, gazele care le însoţesc, apele minerale naturale (gazoase şi plate),
apele minerale terapeutice, care în prezent se află în domeniul public al statului, să
aparţină domeniului public al unităţilor administrativ-teritoriale în raza cărora se
află, în vederea unei mai bune valorificări în interesul acestora.
S-a arătat că proiectul de lege se încadrează în categoria legilor organice,
Camera Deputaţilor este Cameră Decizională, Consiliul Legislativ avizează
favorabil propunerea legislativă, Senatul a respins propunerea legislativă.
Proiectul de lege a fost respins cu unanimitate de voturi.
La punctul 2 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul de Lege pentru modificarea
şi completarea unor acte normative, în vederea transpunerii unor acte juridice ale
Uniunii Europene în domeniul protecţiei mediului (PL-x nr.825/2015).
Proiectul de lege are ca obiect modificarea, completarea, respectiv abrogarea,
după caz, a opt acte normative, intervenţiile legislative fiind argumentate în
Expunerea de motive prin faptul că „La data de 2 octombrie 2013 Comisia
Europeană a transmis României o solicitare de informaţii cu privire la transpunerea
Directivei 2008/99/CE privind protecţia mediului prin intermediul dreptului penal
(Dosarul EU Pilot 5642/13/ JUST). Această solicitare de informaţii reprezintă o
scrisoare administrativă (administrative letter) premergătoare unei acţiuni în
constatarea neîndeplinirii obligaţiilor de stat membru (aşa-numita acţiune de
infringement reglementată de art.258-260 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii
Europene). Obiectivul unor astfel de scrisori constă în soluţionarea într-o fază
timpurie a situaţiilor de transpunere incorectă sau de netranspunere a dreptului
european.
S-a arătat că proiectul de lege se încadrează în categoria legilor organice,
Camera Deputaţilor este Cameră Decizională, Consiliul Legislativ avizează
favorabil proiectul de lege, Senatul a adoptat proiectul de lege. Proiectul de lege
a fost amânat cu unanimitate de voturi.

Lucrările Comisiei din data de 25 februarie 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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