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PROCES VERBAL
din 1, 2 şi 3 noiembrie 2016
Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 1, 2
și 3 noiembrie a.c.
La lucrările Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic din zilele de 1, 2 şi 3
noiembrie a.c. au fost prezenţi 14 deputaţi din numărul total de 16 membri ai
comisiei, fiind absenţi: domnul deputat Mihăilă Ioan (UNPR) şi domnul deputat
Molnar Zsolt(UDMR).
La şedinţa din data de 2 noiembrie a.c. au participat în calitate de invitaţi:
domnul Raul Pop, secretar de stat în cadrul Ministerului Mediului, Apelor şi
Pădurilor, doamna Alina Boldea, consilier pentru afaceri europene în cadrul
Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, domnul Altan Abdulamit, director în
cadrul Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, domnul Constantin Damov,
vicepresedinte ARMD, domnul Geanin Serban, director executiv Eco Romania.
Lucrările comisiei din data de 2 noiembrie a.c. au fost conduse de doamna
deputat Carmen Ileana Moldovan, preşedintele Comisiei pentru mediu şi echilibru
ecologic.
Pe ordinea de zi a şedinței din data de 2 noiembrie a.c. au figurat următoarele
proiecte:
SESIZĂRI ÎN FOND
1. Pl-x493/2016 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de la Paris, încheiat
la Paris, la 12 decembrie 2015 şi semnat de România la New York, la 22 aprilie
2016
2. PL-x400/2016 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii apelor
nr.107/1996
3. Pl-x457/2016 Proiect de Lege pentru completarea art.9 din Ordonanţa 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
La punctul 1 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul de Lege pentru ratificarea
Acordului de la Paris, încheiat la Paris, la 12 decembrie 2015 şi semnat de
România la New York, la 22 aprilie 2016 (Pl-x493/2016).
Proiectul de lege are ca obiect de reglementare ratificarea Acordului de la Paris,
încheiat la Paris, la 12 decembrie 2015 și semnat de România la New York, la 22
aprilie 2016. Acordul de la Paris în domeniul schimbărilor climatice vizează, în
principal, următoarele aspecte: operaționalizarea obiectivului pe termen lung de a
limita creșterea temperaturii medii globale sub 2 grade Celsius, statele părți
urmând să depună eforturi pentru a limita creșterea temperaturii la 1,5 grade
Celsius (obiectiv aspirațional), o viziune pe termen lung asupra tranziției necesare
către economii cu emisii scăzute și rezistente la schimbările climatice pe parcursul
acestui secol, în contextul unei dezvoltări durabile și de eradicare a sărăciei,
încurajarea statelor Părți de a întreprinde măsuri la nivel intern pentru atingerea
angajamentelor de reducere a emisiilor cu efect de seră, un ciclu de revizuire a
angajamentelor la fiecare 5 ani, un obiectiv global calitativ în domeniul adaptării la
efectele schimbărilor climatice, de creștere a capacității de adaptare, creșterea
rezistenței și reducerea vulnerabilității la efectele schimbărilor climatice,
angajamentele statelor dezvoltate de a continua mobilizarea surselor de finanțare
pentru statele în curs de dezvoltare, de a asigura transferul de tehnologie - o
viziune pe termen lung, un cadru nou pentru sporirea transferului și accentuarea
oportunităților de suport prin cercetare și inovare.
S-a arătat că proiectul de lege se încadrează în categoria legilor ordinare,
Camera Deputaţilor este prima Cameră sesizată, Consiliul Legislativ a avizat
favorabil proiectul de lege. Supus dezbaterilor proiectul de Lege a fost adoptat
cu unanimitate de voturi.

La punctul 2 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul de Lege pentru modificarea
şi completarea Legii apelor nr.107/1996 (PL-x400/2016).
Proiectul de lege are ca obiect de reglementare instituirea posibilităţii legale ca
autorităţile administraţiei publice centrale să poată concesiona sau închiria parte
din luciul de apă al mării teritoriale, în vederea realizării acvaculturii marine
practicată în viviere, precum şi prevederea unor amenzi contravenţionale pentru
poluarea mediului marin, din activităţi de acvacultură realizată în vivere, inclusiv
creşterea unor specii pentru care nu se deţine o autorizaţie din partea autorităţilor
publice abilitate.

S-a arătat că proiectul de lege se încadrează în categoria legilor organice,
Camera Deputaţilor este Cameră Decizională, Consiliul Legislativ a avizat
favorabil proiectul de lege, Guvernul nu susţine adoptarea proiectului de lege.
Supus dezbaterilor proiectul de Lege a fost amânat cu unanimitate de voturi.
La punctul 3 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul de Lege pentru completarea
art.9 din Ordonanţa 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(Pl-x457/2016).
Proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea art.9 din
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.34/2013, în vederea creării cadrului legal
pentru atribuirea directă a păşunilor permanente persoanelor fizice din
colectivitatea locală, deţinătoare de animale.
S-a arătat că proiectul de lege se încadrează în categoria legilor ordinare,
Camera Deputaţilor este Cameră Decizională, Consiliul Legislativ a avizat
favorabil proiectul de lege, Guvernul nu susţine adoptarea proiectului de lege.
Supus dezbaterilor proiectul de Lege a fost amânat cu unanimitate de voturi.
Lucrările Comisiei din zilele de 1 şi 3 noiembrie 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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