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PROCES VERBAL

din 22 aprilie 2020

Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic şi-a desfăşurat lucrările
în ziua de 22 aprilie a.c.

La lucrările Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic din data de
22 aprilie a.c. au fost prezenţi 15 deputaţi din numărul total de 16
membri ai comisiei, dintre care 13 deputați au fost prezenți online și 2
deputați au fost prezenți la sediul Camerei Deputaților, conform listei de
prezență.

Domnul deputat Alexe Costel(PNL) a absentat de la lucrările
comisiei.

Ședința online a Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic a avut
loc prin intermediul aplicației Zoom.

Lucrările şedinţei online din data de 22 aprilie a.c. au fost conduse
de domnul deputat Cupă Ion, președintele Comisiei pentru mediu şi
echilibru ecologic din Camera Deputaților.

S-a supus votului online programul de lucru și ordinea de zi,
acestea fiind adoptate cu unanimitatea de voturi a celor prezenți.

Pe ordinea de zi a ședinței online din data de 22 aprilie a.c. au
figurat următoarele proiecte:

AVIZ

1. PL-x nr. 81/2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de
urgență a Guvernului nr.88/2019 pentru modificarea Ordonanței de
urgență a Guvernului nr.32/2015 privind înființarea Gărzilor forestiere.

SESIZĂRI ÎN FOND

2. PL-x nr.139/2020 Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului
privind agricultura şi dezvoltarea rurală durabilă, adoptat şi semnat de
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România la Lillafured, Ungaria, la data de 12 octombrie 2017, la
Convenţia Cadru privind protejarea şi dezvoltarea durabilă a Carpaţilor,
adoptată la Kiev la 22 mai 2003.
3. PL-x nr.636/2019 Proiect de Lege pentru modificarea şi

completarea Legii Protecției Mediului nr.137/1995.

La punctul 1 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul de lege
privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.88/2019 pentru
modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.32/2015 privind
înființarea Gărzilor forestiere.

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.32/2015, în vederea creării unei
organizări eficiente a gărzilor forestiere.

S-a arătat că proiectul de lege se încadrează în categoria legilor
ordinare, Camera Deputaților este Cameră decizională, Senatul a
adoptat proiectul de lege ca urmare a depășirii termenului de adoptare,
potrivit art.75, alin.(2), teza a III-a din Constituția României republicată,
Consiliul Legislativ avizează favorabil proiectul de lege.

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât cu majoritate de
voturi întocmirea unui aviz negativ proiectului de lege.

La punctul 2 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul de lege
pentru ratificarea Protocolului privind agricultura şi dezvoltarea rurală
durabilă, adoptat şi semnat de România la Lillafured, Ungaria, la data de
12 octombrie 2017, la Convenţia Cadru privind protejarea şi dezvoltarea
durabilă a Carpaţilor, adoptată la Kiev la 22 mai 2003.

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare ratificarea
Protocolului privind agricultura durabilă şi dezvoltarea rurală, încheiat la
Lillafüred, la 12 octombrie 2017 şi semnat de România la aceeaşi dată, la
Convenţia-cadru privind protecţia şi dezvoltarea durabilă a Carpaţilor,
adoptată la Kiev la 22 mai 2003. Obiectivul Protocolului este acela de a
promova măsurile şi programele care folosesc potenţialul zonelor agricole
şi rurale pentru a reduce sărăcia rurală, de a oferi şi diversifica veniturile
populaţiei locale, de a susţine viabilitatea regiunilor rurale şi de a
îmbunătăţi calitatea vieţii pentru a atrage oamenii să trăiască şi să
producă utilizând resurse regenerabile locale în zona montană. Protocolul
conţine anumite obligaţii generale pentru Părţile semnatare, şi anume: a)
dezvoltarea şi implementarea pe teritoriul naţional de politici care vizează
menţinerea, promovarea şi dezvoltarea durabilă a sectorului agricol şi a
zonelor ruale, luând în considerare, ori de câte ori este posibil, bunele
practici dezvoltate şi puse în aplicare de către alte Părţi; b) realizarea de
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strategii şi măsuri de consolidare a gestionării durabile a terenurilor
agricole coordonate , în special zone cu valoare naturală ridicată (VNR),
fără a aduce atingere intereselor vitale ale populaţiilor comunităţilor
montane; c) încurajarea participării autorităţilor regionale şi locale şi a
altor actori la implementarea acestui Protocol; d) încurajarea cooperării
internaţionale.

S-a arătat că proiectul de lege se încadrează în categoria legilor
ordinare, Consiliul Legislativ avizează favorabil proiectul de lege.

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât cu unanimitate
de voturi întocmirea unui raport preliminar de adoptare proiectului de
lege.

La punctul 3 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul de lege
pentru modificarea şi completarea Legii Protecției Mediului nr.137/1995.

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea cu trei
noi puncte a Listei principalilor poluanţi din anexa nr.6 la Legea apelor
nr.107/1996, intervenţia legislativă vizând, potrivit expunerii de motive,
asigurarea condiţiilor de sănătate şi a mediului sănătos, în deplin acord cu
noutăţile din cercetarea ştiinţifică.

S-a arătat că proiectul de lege se încadrează în categoria legilor
ordinare, Senatul a adoptat proiectul de lege ca urmare a depășirii
termenului de adoptare, potrivit art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția
României republicată, Consiliul Legislativ avizează favorabil proiectul de
lege, Consiliul Economic și Social avizează favorabil proiectul de lege.

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât cu unanimitate
de voturi amânarea proiectului de lege.

Ordinea de zi a fost suplimentată și dezbătută într-o ședință online
ulterioară. Această ședință online a Comisiei pentru mediu şi echilibru
ecologic a avut loc prin intermediul aplicației Zoom.

Lucrările şedinţei online din data de 22 aprilie a.c. au fost conduse
de domnul deputat Cupă Ion, președintele Comisiei pentru mediu şi
echilibru ecologic din Camera Deputaților.

La ședința online au participat în calitate de invitați: domnul Gelu
Puiu, secretar de stat în cadrul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor și
doamna Moisă Niculina, șef birou în cadrul Ministerului Mediului, Apelor și
Pădurilor.

S-a supus votului online programul de lucru și ordinea de zi
suplimentară, acestea fiind adoptate cu unanimitatea de voturi a celor
prezenți.
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Pe ordinea de zi a celei de-a doua ședințe online din data de 22
aprilie a.c. au figurat următoarele proiecte:

SESIZĂRI ÎN FOND

1. PL-x nr. 506/2019 Proiectul de Lege privind gestionarea durabilă
a pădurilor.

2. Pl-x nr. 479/2017 Propunere legislativă pentru reglementarea
exploatării şi exportului masei lemnoase provenind din România.

La punctul 1 al ordinii de zi suplimentare a fost prezentat proiectul
de lege privind gestionarea durabilă a pădurilor.

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare adoptarea unor
măsuri privind gestionarea durabilă a fondului forestier, prin instituirea
Registrului naţional de evidenţă informatizată al proprietăţilor forestiere şi
a Catalogului naţional al masei lemnoase la nivelul autorităţii publice
centrale care răspunde de silvicultură, în vederea identificării terenurilor
forestiere, pentru asigurarea transparenţei recoltării masei lemnoase.

S-a arătat că proiectul de lege se încadrează în categoria legilor
ordinare, Camera Deputaților este Cameră decizională, Senatul a
adoptat proiectul de lege, Consiliul Legislativ avizează negativ proiectul
de lege.

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât cu majoritate de
voturi întocmirea unui raport comun de adoptare cu amendamente
admise și respinse proiectului de lege.

La punctul 2 al ordinii de zi suplimentare a fost prezentată
propunerea legislativă pentru reglementarea exploatării şi exportului
masei lemnoase provenind din România.

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare interzicerea
exportului de masă lemnoasă sub formă de bușteni și lemn de foc. Astfel,
exportul va fi permis numai în condițiile în care masa lemnoasă capătă o
valoare adaugată semnificativă, fiind permis exportul de furnire, panouri
de lemn, parchet ambalat în panouri, elemente de tâmplărie și dulgherie,
ambalaje din lemn, mobilă și alte produse finite din lemn. Aceste măsuri
sunt în concordanță cu cele implementate și de alte state europene,
precum Italia, Germania sau Franța, care au reușit să stopeze exploatarea
necontrolată a acestei resurse greu regenerabile.

S-a arătat că propunerea legislativă se încadrează în categoria
legilor ordinare, Camera Deputaților este Cameră decizională, Senatul
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a respins propunerea legislativă, Consiliul Legislativ avizează favorabil
propunerea legislativă.

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât cu unanimitate
de voturi amânarea dezbaterii propunerii legislative.

PREȘEDINTE, SECRETAR,
Ion CUPĂ Petru FARAGO

Consultant parlamentar,
Drd. Ing. Andrei-Georgian Pîrvan
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