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din 10 mai 2016
Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 10
mai a.c.
La lucrările Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic din ziua de 10 mai a.c. din
numărul total de 20 membri ai Comisiei au fost prezenţi 18 deputaţi, fiind absenți:
domnul deputat Cosma Vlad-Alexandru (PSD)și domnul deputat Mihăilă Ioan
(UNPR).
La şedinţa din data de 10 mai a.c. au participat în calitate de invitaţi: doamna
Erika Stanciu, Secretar de Stat în cadrul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor;
domnul Marian-George Cucu, Director în cadrul Administrației Fondului pentru
Mediu.
Pe ordinea de zi a şedinţei au figurat următoarele puncte:
AVIZE
1. Pl-x 201/2016- Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.9/2013 privind timbrul de mediu pentru
autovehicule.
2. Pl-x 188/2016- Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii
171/2010 pentru stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice.
3. PL-x 208/2016- Proiect de Lege privind modificarea şi completarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.3/2015 pentru aprobarea schemelor de
plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea
art.2 din Legea nr.36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în
agricultură.
4. Pl-x 228/2016- Propunere legislativă privind unele măsuri referitoare la plăţile
beneficiarilor Sit Natura 2000.

SESIZĂRI ÎN FOND
5. PL-x 768/2015- Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii
nr.24/2007 privind reglementarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor.
La punctul 1 al ordinii de zi a fost prezentată propunerea legislativă pentru
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.9/2013 privind
timbrul de mediu pentru autovehicule (Pl-x 201/2016).
Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.9/2013, în sensul transformării timbrului
de mediu într-un impozit anual din a cărui valoare, 70 % se va vira în contul
Administraţiei Fondului pentru Mediu pentru finanţarea programelor derulate de
această instituţie, iar 30 % va reveni bugetelor locale, fiind simplificată procedura
de plată şi formula de calcul a acestei taxe, care devine suportabilă pentru
contribuabili şi echitabilă în raport cu gradul de poluare şi cu bugetele din care se
suportă costurile acesteia.
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 respins propunerea legislativă.
Proiectul de lege a fost avizat favorabil cu unanimitate de voturi.
La punctul 2 al ordinii de zi a fost prezentată propunerea legislativă privind
modificarea şi completarea Legii 171/2010 pentru stabilirea şi sancţionarea
contravenţiilor silvice (Pl-x 188/2016).
Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii
nr.171/2010, în sensul prevederii exprese a sancţiunii contravenţionale
complementare, ca fiind reţinerea sau confiscarea bunurilor destinate, folosite sau
rezultate din săvârşirea contravenţiei silvice, inclusiv a mijlocului de transport care
a realizat transportul fraudulos de material lemos şi/sau retragerea
autorizaţiei/atestatului, după caz.
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 avizat negativ cu unanimitate de voturi.

La punctul 3 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul de Lege privind modificarea
şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.3/2015 pentru aprobarea
schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru
modificarea art.2 din Legea nr.36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de
asociere în agricultură (PL-x 2018/2016).
Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea alin.(2) al art.7 din
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.3/2015, care defineşte benficiarii plăţilor în
cazul concesionării/închirierii unei suprafeţe de pajişti, în sensul că s-a eliminat
obligativitatea transformării asociaţiilor în grupuri de producători sau cooperative
agricole.
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 avizat favorabil cu unanimitate de voturi.
La punctul 4 al ordinii de zi a fost prezentată propunerea legislativă privind unele
măsuri referitoare la plăţile beneficiarilor Sit Natura 2000 ( Pl-x 228/2016).
Propunerea legislativă priveşte unele măsuri referitoare la plăţile beneficiarilor Sit
Natura 2000, respectiv anularea unor creanţe.
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 respins propunerea legislativă.
Propunerea legislativă a fost avizat negativ cu majoritate de voturi şi 1
abţinere.
La punctul 5 a ordinii de zi a fost prezentat proiectul de Lege pentru modificarea
şi completarea Legii nr.24/2007 privind reglementarea spaţiilor verzi din
intravilanul localităţilor( PL-x 768/2015).
Propunerea legislativă are ca obiect modificarea şi completarea Legii nr.24/2007
privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în scopul îmbunătăţirii
activităţii de conservare a zonelor verzi şi de extindere a acestora în mediul urban.
S-a arătat că proiectul de lege se încadrează în categoria legilor ordinare,
Camera Deputaţilor este Cameră Decizională, Consiliul Legislativ avizează

favorabil proiectul de ordonanță, Senatul a adoptat proiectul de lege. Proiectul
de lege a fost amânat cu unanimitate de voturi.
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