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PROCES VERBAL
din 26-28 septembrie 2017
Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic şi-a desfăşurat lucrările în zilele
de 26, 27 și 28 septembrie a.c.
La lucrările Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic din data de 26
septembrie a.c. au fost prezenţi 14 deputaţi din numărul total de 17 membri
ai comisiei, fiind absen
ți: doamna deputat Pană Doina-Adriana (PSD), domnul
deputat Suciu Vasile-Daniel(PSD) și domnul deputat Varga Glad-Aurel (PNL).
La lucrările Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic din data de 27 și 28
septembrie a.c. au fost prezenţi 13 deputaţi din numărul total de 17 membri
ai comisiei, fiind absenți: doamna deputat Pană Doina-Adriana (PSD), domnul
deputat Suciu Vasile-Daniel(PSD), domnul deputat Varga Glad-Aurel (PNL)și
domnul deputat Zainea Cornel (USR).
La şedinţa din data de 26 septembrie a.c. au participat în calitate de
invitaţi:domnul Lauren
țiu -Adrian Neculaescu, secretar de stat în cadrul
Ministerului Mediului și doamna Felicia Ioana , șef serviciu Controlul Poluării și
Protecția Atmosferei în cadrul Ministerului Mediului.
Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Ion Cupă, preşedintele
Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic a Camerei Deputaţilor.
Pe ordinea de zi ședinței
a
din data de
următoarele:

26 septembrie a.c. au figurat

SESIZĂRI ÎN FOND
1. PL-x 525/2016 Proiect de Lege pentru modificarea art. 57 alin. (1) din
Legea minelor nr. 85/2003.
2. PL-x 198/2017 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.24/2017 privind modificarea şi completarea Legii nr.220/2008

pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse
regenerabile de energie şi pentru modificarea unor acte normative.
3. PL-x 273/2017 Proiect de Lege privind stabilirea cerinţelor tehnice pentru
limitarea emisiilor de compuşi organici volatili (COV) rezultaţi din depozitarea
benzinei şi din distribuţia acesteia de la terminale la staţiile de distribuţie a
benzinei precum şi în timpul alimentării autovehiculelor la staţiile de benzină.
La punctul 1 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul de Lege pentru
modificarea art. 57 alin. (1) din Legea minelor nr. 85/2003 (PL-x525/2016).
Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea, în funcţie de
rata inflaţiei, a nivelului amenzilor contravenţionale, prevăzute la art.57 alin.(1)
din Legea nr.85/2003, care se aplică titularilor actelor de dare în administrare sau
de concesiune, în baza cărora aceştia desfăşoară activităţi miniere şi care nu au
respectat obligaţiile ce le revin.
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. Comisia pentru
buget, finanțe și banci și Comisia juridică, de disciplină și imunități au avizat
favorabil proiectul de lege. În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât cu
majoritatea de voturi (1 vot împotrivă) întocmirea unui raport preliminar de
adoptare.
La punctul 2 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul de Lege pentru
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.24/2017 privind modificarea şi
completarea Legii nr.220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a
producerii energiei din surse regenerabile de energie şi pentru modificarea unor
acte normative(PL-x 198/2017).
Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea
Legii nr.220/2008, precumși modificarea unor acte normative din domeniu, în
vederea îndeplinirii obiectivului naţional privind atingerea ţintei de 24% a energiei
din surse regenerabile din cantitatea de energie pe care o va consuma România în
anul 2020, prevedere cuprinsă în anexa I la Directiva 2009/28/CE a Parlamentului
European şi a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind promovarea utilizării energiei
din surse regenerabile, de modificare şi ulterior de abrogare a Directivelor
2001/77/CE şi 2003/30/CE.
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. Comisia pentru

buget, finanțe și banci și Comisia juridică, de disciplină și imunități au avizat
favorabil proiectul de lege. În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât cu
unanimitate de voturi întocmirea unui raport preliminar de adoptare.
La punctul 3 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul de Lege privind
stabilirea cerinţelor tehnice pentru limitarea emisiilor de compuşi organici volatili
(COV) rezultaţi din depozitarea benzinei şi din distribuţia acesteia de la terminale
la staţiile de distribuţie a benzinei precum şi în timpul alimentării autovehiculelor
la staţiile de benzină (PL-x 273/2017).
Proiectul de lege are ca obiect de reglementare stabilirea cerinţelor tehnice
pentru limitarea emisiilor de compuşi organici volatili (COV) rezultaţi din
depozitarea benzinei şi din distribuţia acesteia de la terminale la staţiile de
distribuţie a benzinei, precum şi în timpul alimentării autovehiculelor la staţiile de
benzină, în contextul îndeplinirii obligaţiilor ce revin României în calitatea sa de
stat membru al Uniunii Europene. Prin acest act normativ se transpun în legislaţia
internă Directiva 94/63/CE, Directiva 2009/126/CE, precum şi Directiva
2014/99/UE.
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. În urma
dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât cu unanimitate de voturi întocmirea
unui raport preliminar de adoptare.
S-a introdus ca punct suplimentar pe ordinea de zi din data de 26
septembrie a.c. proiectul de Lege pentru acceptarea amendamentelor adoptate
prin deciziile 2012/1 şi 2012/2 cu ocazia celei de-a treizecea reuniuni a
Organismului Executiv, la Geneva la 30 aprilie-4 mai 2012, la Protocolul
Convenţiei asupra poluării atmosferice transfrontiere pe distanţe lungi, încheiată
la Geneva la 13 noiembrie 1979, referitor la reducerea acidifierii, eutrofizării şi
nivelului de ozon troposferic, adoptat la Gothenburg la 1 decembrie 1999, şi a
acceptării amendamentelor adoptate prin deciziile 2012/5 şi 2012/6 cu ocazia
celei de-a treizeci şi una reuniuni a Organismului Executiv, la Geneva la 11-13
decembrie 2012, la Protocolul Convenţiei asupra poluării atmosferice
transfrontiere pe distanţe lungi, încheiată la Geneva la 13 noiembrie 1979,
referitor la metalele grele, adoptat la Aarhus la 24 iunie 1998 (Plx-231/2016).
Proiectul de lege are ca obiect de reglementare, printre altele, extinderea
obiectivelor de reducere a emisiilor până în anul 2020, prin stabilirea pentru
fiecare Parte/Stat Membru de angajamente de reducere a emisiilor (exprimate ca
% de reducere a emisiilor până la anul 2020, faţă de nivelul emisiilor aferent

anului de referinţă , respectiv anul 2005) pentru dioxidul de sulf (SO2), oxid de
azot (NOx), compuşi organici volatili (COV), amoniac (NH3) şi ca element de
noutate angajamente de incluse în Anexa II la protocol. Se pune accentul pe
efectele particulelor în suspensie asupra sănătăţii deoarece acestea sunt cele mai
dăunătoare şi pot fi exprimate în valoare monetară pentru a fi comparate cu
uşurinţă cu costurile. Protocolul revizuit stabileşte, de asemenea, valori limită mai
restrictive pentru emisiile poluante de la surse specifice staţionare şi mobile şi
necesită utilizarea celor mai bune tehnici disponibile în domeniu.
S-a arătat că proiectul de lege se încadrează în categoria legilor ordinare,
Consiliul Legislativ avizează favorabil proiectul de lege, Comisia juridică, de
disciplină şi imunităţi și Comisia pentru politică externă au avizat favorabil
proiectul de lege. Camera Deputaților este prima Cameră sesizată. Proiectul de
lege a fost retrimis din Plenul Camerei pentru întocmirea unui raport suplimentar.
În urma dezbaterilor proiectul de lege a fost adoptat cu unanimitate de
voturi.
Lucrările Comisiei din data de 27 și 28 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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