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PROCES VERBAL
din 21, 22 și 23 noiembrie 2017
Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic şi-a desfăşurat lucrările în zilele
de 21, 22 și 23 noiembrie a.c.
La lucrările Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic din data de 21
noiembrie a.c. au fost prezenţi 13 deputaţi din numărul total de 16 membri ai
comisiei.
Doamna deputat Pană Doina-Adriana(PSD) și domnul deputat Varga Glad Aurel(PNL) nu au participat la lucrările comisiei. Domnul deputat Costel
Alexe(PNL) a fost înlocuit de domnul deputat Olar Corneliu(PNL).
La lucrările Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic din data de 22
noiembrie a.c. au fost prezenţi 13 deputaţi din numărul total de 16 membri ai
comisiei.
Doamna deputat Pană Doina-Adriana(PSD), domnul deputat Varga GladAurel (PNL) și domnul deputat Zainea Cornel(USR) nu au participat la lucrările
comisiei.
La lucrările Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic din data de 23
noiembrie a.c. au fost prezenţi 12 deputaţi din numărul total de 16 membri ai
comisiei.
Domnul deputat Farago Petru(UDMR), doamna deputat
Pană DoinaAdriana(PSD), domnul deputat Varga Glad-Aurel (PNL) și domnul deputat Zainea
Cornel (USR) nu au participat la lucrările comisiei.
La şedinţa din data de 21 noiembrie a.c. au participat în calitate de
invitaţi: domnul IstrateȘtețco, secretar de stat în cadrul Ministerului Ape lor și
Pădurilor și domnul deputat Olar Corneliu(PNL) inițiatorul proiectului de Lege
privind interzicerea temporară a exportului de lemne de foc (Pl-x nr.276/2017).
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 proiecte:

21 noiembrie a.c. au figurat

SESIZĂRI ÎN FOND
1. PL-x nr.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.
2. PL-x nr.276/2017 Proiect de Lege privind interzicerea temporară a
exportului de lemne de foc.
3. Pl-x nr.835/2015 Propunere legislativă privind interzicerea exportului
de lemn.
La punctul 1 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 nr.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 adoptarea
proiectului de lege.
La punctul 2 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul de Lege privind
interzicerea temporară a exportului de lemne de foc (PL-x nr.276/2017).
Proiectul de lege are ca obiect de reglementare interzicerea exportului de
lemne de foc cu diametrul de maximum 20 cm şi până la 4 m lungime, pentru o
perioadă de maximum 3 ani. Totodată se propune ca procedura de stabilire a
preţului/metru cub, asigurarea şi vânzarea către populaţie a lemnului de foc să se

reglementeze în termen de 45 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei
iniţiative legislative, prin ordin al ministrului apelor şi pădurilor.
S-a arătat că proiectul de lege se încadrează în categoria legilor ordinare,
Camera Deputaţilor este Cameră decizională, Consiliul Legislativ avizează
negativ proiectul de Lege, Senatul a adoptat proiectul de lege, Comisia pentru
buget, finanțe și bănci a avizat favo rabil proiectul de lege, Comisia pentru
industrii și servici a avizat negativ proiectul de lege. Guvernul nu susține proiectul
de lege. În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât cu majoritate de
voturi(3 abțineri) întocmirea unui raport preliminar de respingere a proiectului
de lege.
La punctul 3 al ordinii de zi a fost prezentată propunerea legislativă privind
interzicerea exportului de lemn (Pl-x nr.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, Consiliul Legislativ
avizează favorabil propunerea legislativă, Senatul a respins propunerea
legislativă, Comisia pentru industrii
și servici a
avizat negativ propunerea
legislativă, Comisia juridică de disciplină
și imunități a
avizat favorabil
propunerea legislativă. Guvernul, prin punctul de vedere transmis, nu susține
adoptarea propunerii legislative. În urma dezbaterilor, membrii comisiei au
hotărât cu majoritate de voturi(2 abțineri și un vot împotrivă ) întocmirea unui
raport de respingere a propunerii legislative.
Lucrările Comisiei din data de 22 și 23 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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