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Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 14
și 15 septembrie a.c.
La lucrările Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic din zilele de 14 și 15
septembrie a.c. au fost prezenţi 14 deputaţi din numărul total de 17 membri ai
comisiei, fiind absenţi: domnul deputat Burlacu Ştefan (neafiliat), domnul deputat
Mihăilă Ioan (UNPR) şi domnul deputat Molnar Zsolt (UDMR).
La şedinţa din data de 14 septembrie a.c. au participat în calitate de invitaţi:
domnul Raul Pop, secretar de stat în cadrul Ministerului Mediului, Apelor şi
Pădurilor; Adi Croitoru, director în cadrul Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor,
domnul Daniel Vasilescu, consilier superior în cadrul Ministerului Mediului, Apelor și
Pădurilor, doamna Dracea Marilena, director executiv CIROM, doamna Oana Dicu,
manager relații instituționale în cadrul Consiliul Investitorilor Străini, domnul
Ionescu Radu reprezentant în cadrul Consiliul Investitorilor Străini, Soare Cezar,
secretar de stat în cadrul Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice,
doamna Elena Cucoș, șef birou în cadrul Ministerul Dezvoltării Regionale și
Administrației Publice, domnul Bogdan Onofrei, consilier în cadrul Ministerul
Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, domnul Ciprian Șoavă, sef serviciu,
Agenția Națională pentru Protecția Mediului.
Lucrările comisiei din data de 14 septembrie a.c au fost conduse de domnul
deputat Cezar Cioată, vicepreşedintele Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic.
Pe ordinea de zi a şedinței din data de 14 septembrie a.c. au figurat următoarele
proiecte:
1. Pl-x 360/2015 Propunere legislativă privind protejarea pădurilor din România
2. Pl-x 160/2013 Proiect de Lege privind trecerea unor suprafeţe de teren din
domeniul public al statului şi din administrarea Administraţiei Naţionale "Apele

Române" în domeniul public al comunelor Crişan şi Maliuc, judeţul Tulcea şi în
administrarea consiliilor locale ale acestora
3. Pl-x 53/2015 Propunere legislativă pentru completarea Ordonanţei de urgenţă
a Guvernului nr.195/2005 privind protecţia mediului
4. Pl-x 769/2015 Propunere legislativă pentru completarea art.32 din Ordonanţa
de urgenţă a Guvernului nr.195/2005 privind protecţia mediului
5. Pl-x 835/2015 Propunere legislativă privind interzicerea exportului de lemn
6. Pl-x 95/2016 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.
7/2016 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007
privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei
şi faunei sălbatice
7. Pl-x 96/2016 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.
24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul
localităţilor
La punctul 1 al ordinii de zi a fost prezentată propunerea legislativă privind
protejarea pădurilor din România (Pl-x 360/2015). Propunerea legislativă are ca
obiect reglementarea protejării pădurilor din România, intervenţiile legislative
vizând stoparea defrişărilor motivate de exporturile masive de masă lemnoasă în
stare brută care au dus la un adevărat dezastru ecologic în ţara noastră.
S-a arătat că propunerea legislativă se încadrează în categoria legilor organice ,
Camera Deputaţilor este Cameră Decizională, Consiliul Legislativ avizează
favorabil propunerea legislativă, Senatul a respins propunerea legislativă.
Supusă dezbaterilor, respectiva propunere legislativă a fost amânată.
La punctul 2 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul de Lege privind trecerea
unor suprafeţe de teren din domeniul public al statului şi din administrarea
Administraţiei Naţionale "Apele Române" în domeniul public al comunelor Crişan şi
Maliuc, judeţul Tulcea şi în administrarea consiliilor locale ale acestora
(Plx160/2013).
Proiectul de lege are ca obiect trecerea unor suprafeţe de teren din domeniul
public al statului şi din administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române” în
domeniul public al comunelor Crişan şi Maliuc, judeţul Tulcea şi în administrarea
consiliilor locale ale acestora, potrivit Expunerii de motive intervenţiile legislative
fiind necesare „având în vedere că intravilanul localităţilor nu mai poate fi extins,
din cauza îndiguirii perimetrale, Consiliile locale nu mai au posibilitatea de a acorda
tinerelor familii loturi pentru construcţia de case”.

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 adoptat proiectul de lege. Supus
dezbaterilor, respectivul proiect de lege a fost amânat.
La punctul 3 al ordinii de zi a fost prezentată propunerea legislativă pentru
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2005 privind protecţia
mediului (Plx53/2015).
Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea art. 38 alin.(l)
din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului cu
modificările şi completările ulterioare, în sensul instituirii unei noi obligaţii în
sarcina persoanelor juridice care produc, stochează, comercializează şi/sau
utilizează îngrăşăminte chimice şi produse de protecţie a plantelor, precum şi
modificarea art. 96 alin. (1) al acestei ordonanţe în sensul instituirii unei noi
contravenţii - referitoare la administrarea îngrăşămintelor chimice.
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, respectiva propunere legislativă a fost amânată.
La punctul 4 al ordinii de zi a fost prezentată propunerea legislativă pentru
completarea art.32 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.195/2005 privind
protecţia mediului (Plx769/2015).
Prezenta propunere legislativă are ca obiect completarea art.32 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, intervenţia legislativă vizând interzicerea construirii instalaţiilor pentru
valorificarea şi eliminarea deşeurilor periculoase şi/sau radioactive la o distanţă
mai mică de 20 km faţă de linia de ţărm a Mării Negre, de ariile protejate şi de
localităţile urbane, în vederea întăririi măsurilor de protecţie a mediului, şi implicit,
de realizare a unui nivel adecvat de protejare a sănătăţii publice.
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, respectiva propunere legislativă a fost amânată.
La punctul 5 al ordinii de zi a fost prezentată propunerea legislativă privind
interzicerea exportului de lemn (Pl-x 835/2015).

Propunerea legislativă are ca obiect interzicerea exportului de materiale lemnoase
sub formă de buşteni, cherestea şi lemn de foc, pentru o perioadă de 5 ani, în
scopul refacerii suprafeţei forestiere şi pentru respectarea dreptului oricărei
persoane la un mediu ecologic şi sănătos.
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, respectiva propunere legislativă a fost amânată.
La punctul 6 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul de Lege privind aprobarea
Ordonanţei Guvernului nr. 7/2016 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea
habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice (Plx95/2016).
Proiectul de ordonanţă are ca obiect completarea 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.
Potrivit Notei de fundamentare, proiectul vizează crearea cadrului legal necesar
aplicării în spaţiul juridic naţional a dispoziţiilor Regulamentului (UE) nr.511/2014
respectiv, pe cele ale Regulamentului (UE) nr.l 143/2014, pe coordonatele alinierii
cadrului legal la normele şi exigenţele europene incidente în domeniul protecţiei
mediului, în contextul îndeplinirii de către România a obligaţiilor ce îi revin,
derivate din calitatea sa de stat membru al Uniunii Europene.
S-a arătat că proiectul de lege se încadrează în categoria legilor ordinare,
Camera Deputaţilor este Cameră Decizională, Consiliul Legislativ avizează
favorabil proiectul de ordonanţă, Senatul a adoptat proiectul de ordonanţă.
Supus dezbaterilor, respectivul proiect de lege a fost adoptat cu unanimitate de
voturi.
La punctul 7 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul de Lege pentru modificarea
şi completarea Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor
verzi din intravilanul localităţilor (Plx96/2016).
Iniţiativa legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii
nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul
localităţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, propunându-se,
în principal:
- stabilirea noţiunii de spaţiu verde” ca fiind denumirea generică a unor suprafeţe
de teren din intravilanul localităţilor a căror tipologie este cea precizată la art. 3
din lege:
- definirea noţiunii de gradina complexului de locuit” ;

- extinderea suprafeţelor ocupate de spaţii verzi cu terenurile cu potenţial
peisagistic şi cele propuse pentru protecţie/conservare peisagistică (acestea
urmând a fi evaluate prin studii de specialitate aprobate prin hotărâri ale consiliilor
locale);
- exceptarea spaţiilor verzi aferente locuinţelor de tip condominiu de la interdicţia
de inventariere sau declarare ca spaţii verzi până la îndeplinirea procedurii de
expropriere conform legislaţiei în 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 amânat.
DIVERSE
În şedinţa din data de 14 septembrie a.c. doamna deputat Varga Lucia,
vicepreşedintele Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic a prezentat agenda
evenimentului Green Mobility, ce va avea loc la începutul lunii octombrie a.c.
Totodata, doamna deputat Lucia Varga a propus
invitarea Ministrului
Mediului, doamna Cristina Pasca Palmer pentru a prezenta comisia demersurile
realizate în vederea evitării procedurii de infrigment pe calitatea aerului în marile
orase.
Lucrările Comisiei din data 15 septembrie 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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