COMISIA PENTRU MEDIU ŞI ECHILIBRU ECOLOGIC
21.04.2016
PROCES VERBAL
din 19 și 21 aprilie 2016

Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 19
şi 21 aprilie a.c.
La lucrările Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic din ziua de 19 aprilie a.c.
din numărul total de 20 membri ai Comisiei au fost prezenţi 19 deputaţi, fiind
absent: domnul deputat Mihăilă Ioan (Grupul Progresist).
La lucrările Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic din ziua de 21 aprilie a.c.
din numărul total de 20 membri ai Comisiei au fost prezenţi 18 deputaţi, fiind
absenţi: domnul deputat Mihăilă Ioan (Grupul Progresist)și domnul deputat
Molnár Zsolt (UDMR).
La şedinţa din data de 19 aprilie a.c. au participat în calitate de invitaţi: domnul
Viorel Lascu Traian, Secretar de stat în cadrul Ministerului Mediului, Apelor şi
Pădurilor; domnul Georgescu Dumitru, Consilier superior în cadrul Ministerului
Agriculturi şi Dezvoltări Regionale.
Lucrările comisiei din data de 19 aprilie a.c au fost conduse de doamnul 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 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.
2. Pl-x 148/2016 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.57 din 20 iunie 2007 privind regimul ariilor naturale
protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice.

3. Pl-x 150/2016 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii
nr.247/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul
localităţilor.
La punctul 1 al ordinii de zi 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.(PL-x 417/2015)
Proiectul de lege are ca obiect de reglementare 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, cu modificările şi completările
ulterioare, propunând, în principal, asigurarea din bugetele locale a fondurilor
financiare necesare realizării amenajamentelor pastorale, indiferent de formele de
proprietate 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 propunerea legislativă, Senatul a adoptat proiectul de lege. Proiectul de
lege a fost respins cu majoritate de voturi şi 1 vot împotrivă.
La punctul 2 al ordinii de zi a fost prezentată propunerea legislativă are ca obiect
modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor
naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice,
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.49/2011, cu modificările şi
completările ulterioare, în sensul ca parcurile şi grădinile ce conţin bunuri ale
patrimoniului natural să dobândească statutul de arii naturale protejate de interes
naţional, în scopul garantării, astfel cum rezultă din cuprinsul Expunerii de motive,
a conservării şi utilizării durabile a spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor în care
există bunuri ce aparţin patrimoniului natural, prin instituirii unui regim special de
protecţie şi utilizare, în beneficiul generaţiilor prezente şi viitoare
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.
Propunerea legislativă a fost respinsă cu unanimitate de voturi.
La punctul 3 al ordinii de zi a fost prezentată propunerea legislativă are ca obiect
completarea Legii nr.24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor

verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare,
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patrimoniului natural în categoria spaţiilor verzi, al definirii acestora, dar şi a
patrimoniului natural, precum şi al prevederii modului de întreţinere, protecţie,
menţinere a sănătăţii fitosanitare şi conservare a lor.
S-a arătat că propunerea legislativă se încadrează în categoria legilor ordinare,
Camera Deputaţilor este Cameră Decizională, Consiliul Legislativ avizează
negativ propunerea legislativă, Senatul a respins propunerea legislativă.
Propunerea legislativă a fost respinsă cu unanimitate de voturi.
Lucrările Comisiei din data de 21 aprilie 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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