COMISIA PENTRU MEDIU ŞI ECHILIBRU ECOLOGIC
10.04.2017
PROCES VERBAL
din 4, 5 și 6 aprilie 2017
Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 4,
5 și 6 aprilie a.c.
La lucrările Comisiei din 4 aprilie a.c. au fost prezenţi 15 deputaţi din numărul
total de 16 membri ai comisie, fiind absent domnul deputat Bogdan GheorgheDănuţ(PSD).
La lucrările Comisiei din 5 și 6 aprilie a.c. au fost prezenţi 14 deputaţi din
numărul total de 16 membri ai comisie, fiind absenți domnul deputat Bogdan
Gheorghe-Dănuţ(PSD) și domnul deputat Farago Petru(UDMR).
La şedinţa din data de 4 aprilie a.c. au participat în calitate de invitaţi: domnul
Istrate Ștețco, secretar de stat în cadrul Ministerului Apelor și Pădurilor, doamna
Luiza Bratu, consilier în cadrul Ministerului Apelor
și Pădurilor, domn ul Claudiu
Platon, consilier în cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice
și Fondurilor Europene, domnul Iulian Lenta, consilier în cadrul Ministerului
Dezvoltării Regionale, Administra
ției Publice și Fondurilor Europene, doamna
Vasilica Vată, consilier în cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administra
ției
Publice și Fondurilor Europene și doamna Elena Filip, consilier în cadrul
Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.
Lucrările comisiei din data de 4 aprilie 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 4 aprilie a.c. au figurat următoarele
proiecte:
AVIZ
1. PL-x nr. 165/2017 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă
a Guvernului nr.16/2017 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.

SESIZĂRI ÎN FOND
2. PL-x nr. 837/2015 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea
Legii fondului funciar nr.18/1991.
3. PL-x nr. 195/2016 Proiect
ecologic.

de

Lege

privind

promovarea

transportului

4. PL-x nr. 270/2016 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă
a Guvernului nr.9/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă
a Guvernului nr.195/2005 privind protecţia mediului, precum şi pentru
modificarea art.3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.32/2015 privind
înfiinţarea Gărzilor forestiere.
La punctul 1 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul de Lege pentru aprobarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.16/2017 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 nr.165/2017).
Proiectul de Lege are ca obiect de reglementare modificarea și completarea
Ordonanței de urgență a Guverului nr.3/2015, în vederea eliminării dificultăților
întâmpinate la implementarea noilor scheme de
ți instituite
plă
pr
in acte
legislative ale Uniunii Europene,adoptate în baza noii politici europene din
perioada 2014-2020.
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, proiectul de lege a fost avizat favorabil cu unanimitate de voturi.
La punctul 2 al ordinii de zi a fost prezentată propunerea legislativă pentru
modificarea
şi
completarea
Legii
fondului
funciar
nr.18/1991(Plx
nr.837/2015).
Propunerea legislativă are ca obiect modificarea şi completarea art.78 din Legea
fondului funciar nr.18/1991, cu modificările şi completările ulterioare, în vederea
creării cadrului normativ necesar schimbării categoriei de folosinţă a terenurilor
ocupate de pajiştile permanente.
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. Supusă
dezbaterilor, propunerea legislativă a fost adoptată cu amendamente cu
unanimitate de voturi.

La punctul 3 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul de Lege privind
promovarea transportului ecologic (PL-x nr.195/2016).
Proiectul de lege are ca obiect de reglementare promovarea transportului
ecologic, prin impunerea autorităţilor publice locale, regiilor autonome şi
societăţilor aflate în subordine unităţilor administrativ-teritoriale să achiziţioneze
mijloace de transport în comun acţionate electric într-o proporţie de minimum
50% din necesarul achiziţiilor viitoare, urmărindu-se, astfel cum rezultă din
cuprinsul Expunerii de motive, reducerea poluării în aglomerările urbane, a
consumului de benzină şi motorină, cât şi promovarea noilor tehnologii în
transport. Prevederile iniţiativei legislative se vor aplica şi în cazul microbuzelor
şi autobuzelor şcolare.
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. Comisia pentru
buget, finanțe și bănci, Comisia pentru industrii și servicii și Comisia juridică, de
disciplină și imunități avizează negativ proiectul de lege. Supus dezbaterilor,
proiectul de lege a fost amânat cu unanimitate de voturi.
La punctul 4 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul de Lege privind aprobarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.9/2016 pentru modificarea şi completarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2005 privind protecţia mediului,
precum şi pentru modificarea art.3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
nr.32/2015 privind înfiinţarea Gărzilor forestiere (PL-x nr.270/2016).
Proiectul de lege are ca obiect de reglementare îmbunătăţirea procesului de
implementare a Schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu
efect de seră, care transpune Directiva 2003/87/CE, cu modificările şi
completările ulterioare, atribuţiile şi responsabilităţile autorităţii publice centrale
pentru protecţia mediului, prevăzute în Hotărârea Guvernului nr.780/2006,
urmărind a fi realizate de Agenţia Naţională Pentru Protecţia Mediului. Totodată,
atribuţiile şi responsabilităţile autorităţii competente, prevăzute în Hotărârea
Guvernului nr.1.570/2007 sunt preluate şi îndeplinite de către Agenţia Naţională
Pentru Protecţia Mediului. Modificările propuse au în vedere eficientizarea
activităţii, precum şi întărirea capacităţii instituţionale a structurilor din
administraţia publică centrală.
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, proiectul de lege a fost amânat cu unanimitate de voturi.

DIVERSE
În şedinţa din 4 aprilie a.c., a fost prezentat de către domnul deputat Remus
Borza, preşedintele Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic Regulamentul de
organizare şi funcţionare al Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic. Supus
dezbaterii, Regulamentul sus-menţionat a fost adoptat cu unanimitate de voturi
Lucrările Comisiei din data de 5 și 6 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.

PREŞEDINTE,
av.dr. Remus-Adrian Borza

SECRETAR,
Farago Petru

