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PROCES VERBAL
din 21, 22 și 23 februarie 2017
Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 21,
22 și 23 februarie a.c.
La lucrările Comisiei din 21 februarie a.c. au fost prezenţi 9 deputaţi din
numărul total de 16 membri ai comisie, fiind absen
ți: doamna deputat Pană
Adriana-Doina(PSD), domnul deputat Bogdan Gheorghe-Dănuţ(PSD), doamna
deputat Carmen Ileana Mihălcescu(PSD), domnul deputat Popa Florin(PSD),
doamna deputat Radu șoara(PSD),
Ani
domnul deputat Simi
on LucianEduard(PSD),domnul deputat Spânu Ion(PSD)și domnul deputat Suciu Vasile Daniel(PSD).
La lucrările Comisiei din 22 și 23 februarie a.c. au fost prezenţi 15 deputaţi din
numărul total de 16 membri ai comisie, fiind absent domnul deputat Farago
Petru(UDMR).
La şedinţa din data de 21 februarie a.c. au participat în calitate de invitaţi:
domnul Găman Sorin, director în cadrul Ministerului Economiei, doamna Simion
Ștefania, director executiv din partea Centrului Independent de Mediu, doamna
Roxana Pencea Brădățan, coordonator din partea Mining Watch România și
domnul Arsene Cosmin Mădălin, consultant din partea Serban&Musneci
Associates.
Lucrările comisiei din data de 21 februarie a.c. au fost conduse de domnul
deputat Remus-Adrian Borza, preşedintele Comisiei pentru mediu şi echilibru
ecologic.
Pe ordinea de zi a şedinței din data de 21 februarie a.c. au figurat următoarele
proiecte:
FOND
1. Pl-x 835/2015 Propunere legislativă privind interzicerea exportului de lemn;

2. Pl-x nr. 594/2013 Propunere legislativă pentru modificarea Legii minelor
nr.85 din 23 martie 2003 privind interzicerea tehnologiilor de minerit pe bază de
cianuri;
3. Pl-x nr. 538/2016 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.211/2011
privind regimul deşeurilor;
4. Pl-x nr. 224/2016 Proiect de Lege pentru completarea art.11 din Ordonanţa
de urgenţă a Guvernului nr.195/2005 privind protecţia mediului.
La punctul 1 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, Senatul a respins propunerea
legislativă, Consiliul Legislativ avizează favorabil. Propunerea legislativă a fost
amânată.
La punctul 2 al ordinii de zi a fost prezentată propunere legislativă pentru
modificarea Legii minelor nr.85 din 23 martie 2003 privind interzicerea
tehnologiilor de minerit pe bază de cianuri (Pl-x nr. 594/2013)
Propunerea legislativă are ca obiect de regelementare completarea legii
minelor nr.85/2003, cu modificările
și completările ulterioare, în vederea
interzicerii utilizării tehnologiilor de minerit pe bază de cianuri, în orice etapă a
exploatării auruluiși argintului sau a procesării
și înobilării reziduurilor, din
prespectiva necesității de a asigura un mediu sănătos cetățenilor, în respectul
drepturilor recunoscute acestora pe cale constitu
țională și în consonanță cu
normele europene incidente în domeniu.
S-a arătat că propunerea legislativă se încadrează în categoria legilor organice,
Camera Deputaţilor este Cameră Decizională, Senatul a respins propunerea
legislativă, Consiliul Legislativ avizează favorabil. Propunerea legislativă a fost
amânată.
La punctul 3 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul de Lege pentru
completarea Legii nr.211/2011 privind regimul deşeurilor (Plx538/2016).
Proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea art.22 din Legea
nr.211/2011 privind regimul deşeurilor, republicată, cu un nou alineat, care să
reglementeze faptul că deţinătorilor/producătorilor de deşeuri persoane juridice,

comercianţilor, precum şi operatorilor economici prevăzuţi la art.22 alin.(2) din
respectivul act normativ, li se anulează autorizaţia de mediu de către autoritatea
competentă pentru protecţia mediului, dacă elimină materialul rezultat în urma
vidanjării, reziduurile solide menajere, industriale, de grajd, de stradă, cadavrele
de animale, precum şi deşeurile toxice şi periculoase în alte locuri decât cele
stabilite de consiliile locale şi prin alte sisteme decât cele admise de normele
sanitare în vigoare.
S-a arătat că proiectul de lege se încadrează în categoria legilor ordinare,
Camera Deputaţilor este Cameră Decizională, Senatul a adoptat proiectul de
lege, Consiliul Legislativ avizează favorabil. Proiectul de lege a fost amânat.
La punctul 4 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul de Lege pentru
completarea art.11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.195/2005 privind
protecţia mediului (Plx224/2016).
Proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea art.11 din
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.195/2005, intervenţia legislativă vizând
reducerea perioadelor în care autorităţile competente emit avizele de mediu,
rapoartele privind impactul asupra mediului, precum şi acordurile de mediu în
cazul proiectelor finanţate din fonduri europene, pentru a grăbi procesul de
absorbţie a fondurilor europene din sectorul agricol şi nu numai.
S-a arătat că proiectul de lege se încadrează în categoria legilor ordinare,
Camera Deputaţilor este Cameră Decizională, Senatul a adoptat proiectul de
lege, Consiliul Legislativ avizează favorabil. Proiectul de lege a fost amânat.
Lucrările Comisiei din data de 22 și 23 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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