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PROCES VERBAL
din 17, 18 și 19 octombrie 2017
Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic şi-a desfăşurat lucrările în zilele
de 17, 18 și 19 octombrie a.c.
La lucrările Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic din data de 17
octombrie a.c. au fost prezenţi 15 deputaţi din numărul total de 17 membri ai
comisiei, fiind absenți: doamna deputat Pană Doina-Adriana (PSD)și domnul
deputat Varga Glad-Aurel(PNL).
La lucrările Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic din data de 18 și 19
octombrie a.c. au fost prezenţi 14 deputaţi din numărul total de 17 membri ai
comisiei, fiind absenți: doamna deputat Pană Doina-Adriana (PSD), domnul
deputat Varga Glad-Aurel(PNL) și domnul deputat Zainea Cornel (USR).
În data de 17 octombrie a.c. a avut loc şedinţa comună a Comisiei pentru
mediu şi echilibru ecologic a Camerei Deputa
ților cu Comisia pentru mediu din
Senat. Lucrările şedinţei comune au fost conduse de domnul senator Allen
Coliban.
Pe ordinea de zi a şedinței comune din data de 17 octombrie a.c. a figurat
proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.63/2017 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2017 (PL-x nr.
302/2017).
Prezentul proiect de ordonanţă de urgenţă are ca obiect rectificarea
bugetului de stat pe anul 2017. Astfel, se propune diminuarea veniturilor pe sold
cu suma de 326,5 milioane lei şi a cheltuielilor cu suma de 1.347, 7 milioane lei,
urmând ca deficitul să se majoreze cu suma de 978,8 milioane lei. Având în
vedere concluziile Raportului privind situaţia economică şi bugetară pe primele
luni ale anului 2017, pentru reflectarea în buget a influenţelor financiare ale
măsurilor şi acţiunilor prevăzute în actele normative care au intrat în vigoare după
aprobarea legii bugetului de stat pe anul 2017, precum şi pentru corelarea
planificării bugetare cu evoluţia prognozată a indicatorilor macroeconomici şi
execuţia bugetară în primele 7 luni ale anului în curs, se impune rectificarea
bugetului de stat pe anul 2017.

În urma dezbaterilor, membrii celor două comisii au hotărât cu majoritate
de voturi (4 voturi împotrivă) avizarea favorabilă a proiectului de lege.
După finalizarea şedinţei comune, membrii Comisiei pentru mediu şi
echilibru ecologic au continuat dezbaterile asupra ordinii de zi a comisiei.
La şedinţa din data de 17 octombrie a.c. au participat în calitate de
invitaţi:domnul Marin Cojoc, director general în cadrul Ministerului Finan
țelor,
domnul Uță Cristian, șef departament în cadrul Registrului Auto Român și domnul
Istrate Ștețco, secretar de stat în cadrul Ministrului Apelor și Pădurilor.
Pe ordinea de zi ședinței
a
din data de
următoarele:
AVIZE

17 octombrie a.c. au figurat

1. PL-x nr. 308/2017 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.81/2000 privind certificarea încadrării
vehiculelor înmatriculate sau înregistrate în normele tehnice privind siguranţa
circulaţiei rutiere, protecţia mediului şi în categoria de folosinţă conform
destinaţiei, prin inspecţia tehnică periodică.
2. PL-x nr. 311/2017 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.52/2017 privind restituirea sumelor reprezentând taxa
specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule,
taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule şi timbrul de mediu
pentru autovehicule.
3. PL-x nr. 321/2017 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei
Guvernului nr.9/2017 privind prorogarea termenului prevăzut la art.IV din
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.51/2016 pentru modificarea şi completarea
Legii nr.171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice.
SESIZARE ÎN FOND
4. PL-x nr. 277/2017 Propunere legislativă pentru completarea art.67 din
Legea nr.46/2008 - Codul silvic.
La punctul 1 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul de Lege pentru
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.81/2000
privind certificarea încadrării vehiculelor înmatriculate sau înregistrate în normele
tehnice privind siguranţa circulaţiei rutiere, protecţia mediului şi în categoria de
folosinţă conform destinaţiei, prin inspecţia tehnică periodică (PL-x nr.
308/2017).
Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi
completarea Ordonanţei Guvernului nr.81/2000. Proiectul de act normativ

stabileşte măsurile necesare pentru a crea cadrul legislativ general de aplicare a
Directivei 2014/45/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 3 aprilie 2014
privind inspecţia tehnică periodică a autovehiculelor şi a remorcilor acestora şi de
abrogare a Directivei 2009/40/CE. Intervenţiile legislative vizează, în principal,
completarea prevederilor referitoare la supravegherea sistemului naţional de
inspecţie tehnică periodică, clasificarea deficienţelor constatate în cadrul inspecţiei
tehnice periodice şi stabilirea măsurilor aplicabile, introducerea obligaţiilor de
raportare ca stat membru al Uniunii Europene, desemnarea Regiei Autonome
„Registrul Auto Român”, ca autoritate competentă responsabilă de administrarea
sistemului naţional de inspecţii tehnice periodice, precum şi organism de
supraveghere a staţiilor de inspecţie tehnică, reorganizarea contravenţiilor şi
actualizarea cuantumului amenzilor, recorelarea prevederilor Ordonanţei
Guvernului nr.81/2000, în funcţie de modificările operate.
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 aviz favorabil.
La punctul 2 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul de Lege pentru
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.52/2017 privind restituirea
sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe
poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la
autovehicule şi timbrul de mediu pentru autovehicule (PL-x nr. 311/2017).
Proiectul de lege are ca obiect de reglementare restituirea pe cale
administrativă, la cerere, a sumelor reprezentând taxa specială pentru
autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru
emisiile poluante provenite de la autovehicule şi timbrul de mediu pentru
autovehicule, actualizate cu dobânda prevăzută de Legea nr.207/2015 privind
Codul de procedură fiscală, calculată de la momentul achitării taxei până la
momentul restituirii efective. De asemenea, se propune ca dreptul de a cere
restituirea să se nască la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de
urgenţă, indiferent de momentul la care s-a perceput taxa, iar cererile de
restituire să fie depuse până la data de 31.08.2018, sub sancţiunea decăderii.
Cererea de restituire se soluţionează prin decizie emisă de organul fiscal central
competent, potrivit art.77 din Legea nr.207/2015 şi se comunică contribuabilului.
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 majoritate de voturi (1 vot
împotrivă) întocmirea unui aviz favorabil.
La punctul 3 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul de Lege pentru
aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.9/2017 privind prorogarea termenului
prevăzut la art.IV din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.51/2016 pentru
modificarea şi completarea Legii nr.171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea
contravenţiilor silvice (PL-x nr. 321/2017).
Proiectul de lege are ca obiect de reglementare prorogarea, până la data
de 31 decembrie 2017, a termenului prevăzut la art. IV din Ordonanţa de urgenţă
a Guvernului nr.51/2016, termen referitor la abrogarea Legii nr.4/2015 pentru
aprobarea preţului mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior.
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 aviz favorabil.
La punctul 4 al ordinii de zi a fost prezentată propunerea legislativă pentru
completarea art.67 din Legea nr.46/2008 - Codul silvic (PL-x nr. 277/2017).
Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare completarea art.67
din Legea nr.46/2008 - Codul silvic, în vederea reabilitării drumurilor comunale
din zonele în care se desfăşoară activitatea de exploatare şi valorificare a masei
lemnoase.
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. În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât cu majoritate de
voturi(1 vot împotrivă) întocmirea unui raport preliminar de respingere.
Lucrările Comisiei din data de 18 și 19 octombrie 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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