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14.05.2020

PROCES VERBAL

din 11 și 12 mai 2020

Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic şi-a desfăşurat lucrările
în zilele de 11 și 12 mai a.c.

La lucrările Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic din data de
11 mai a.c. au fost prezenţi 15 deputaţi din numărul total de 16
membri ai comisiei, dintre care 12 deputați au fost prezenți online și
trei deputați au fost prezenți la sediul Camerei Deputaților, conform
listei de prezență.

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

La lucrările Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic din data de
12 mai a.c. au fost prezenţi 15 deputaţi din numărul total de 16
membri ai comisiei, dintre care 14 deputați au fost prezenți online și un
deputat a fost prezent la sediul Camerei Deputaților, conform listei de
prezență.

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

În data de 12 mai a.c., a avut loc ședința online a Comisiei pentru
mediu şi echilibru ecologic prin intermediul aplicației Zoom.

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

La ședința online a participat în calitate de invitat domnul Gheorghe
Cristian Florin, director general în cadrul Ministerul Economiei, Energiei și
Mediului de Afaceri.

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

Parlamentul României
Camera Deputaţilor

Comisia pentru mediu și echilibru ecologic
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Pe ordinea de zi a ședinței online din data de 12 mai a.c. au figurat
următoarele proiecte:

AVIZE

1. PL-x nr. 210/2020 Proiect de Lege privind organizarea şi
exercitarea profesiei de etolog.

2. PL-x nr. 182/2020 Proiect de Lege pentru modificarea şi
completarea art.291 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal.

3. PL-x nr. 173/2020 Proiect de Lege pentru modificarea
anexei nr.3 din Legea nr.43/2014 privind protecţia animalelor utilizate în
scopuri ştiinţifice.

4. PL-x nr. 170/2020 Proiect de Lege pentru modificarea şi
completarea Legii-Cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului
plătit din fonduri publice.

SESIZARE ÎN FOND

5. PL-x nr. 163/2020 Proiect de Lege privind aprobarea
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 27/2020 pentru modificarea şi
completarea Legii petrolului nr. 238/2004.

DIVERSE

Domnul deputat Zainea Cornel(USR) a solicitat ca proiectul de Lege
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernuluinr.195/2005 privind protecţia mediului(PL-x 478/2018) să fie
introdus pe ordinea de zi a comisiei într-o ședință ulterioară. Proiectul de
act normativ impune respectarea de către operatorii economici/titularii de
activitate care pot produce discomfort olfactiv a măsurilor necesare
pentru prevenirea și controlul disconfortului olfactiv astfel încât să nu
afecteze sănătatea populației și mediul înconjurător.

La punctul 1 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul de lege
privind organizarea şi exercitarea profesiei de etolog.

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare activităţile şi
practicile legate de exercitarea profesiei de etolog.



3

Etologul este absolventul de studii universitare din domeniul
biologiei ori psihologiei, fiind specializat în relaţia şi interacţiunea dintre
om-animale, cu perspective de a deveni un om de ştiinţă care studiază
comportamentul tuturor animalelor, în relaţie cu mediul natural, precum
şi cu omul şi societatea umană.

Etologul este profesionistul, respectiv omul de știință/cercetătorul ce
își desfășoară activitatea îndeosebi pe teren.

Domeniile în care își poate practica meseria sunt ariile protejate
(parcuri naturale, parcuri naționale, rezervații naturale, etc.), instituții
care gestionează ariile naturale protejate, instituții care au ca obiect de
activitate protecția și conservarea mediului, universități și institute de
cercetare.

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, Consiliul
Economic și Social avizează favorabil proiectul de lege.

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

La punctul 2 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul de lege
pentru modificarea şi completarea art.291 din Legea nr.227/2015 privind
Codul Fiscal.

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea art.291
din Legea nr. 227/2015. Potrivit proiectului de lege, începând cu data de
1 iulie 2020, cota redusă de 5% se aplică şi în cazul livrărilor de lemn de
foc pentru necesarul de lemn către persoanele fizice, pentru consumul
propriu al unităţilor de interes local finanţate, integral sau parţial, de la
bugetul de stat sau bugetul local, care nu desfăşoară activitate economică
în sensul reglementărilor comunitare în domeniul ajutorului de stat şi
consumul propriu al administratorilor fondului forestier proprietate publică
a statului, conform prevederilor art.59 alin.(52) şi alin.(53) din Legea
nr.46/2008. 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, Consiliul
Economic si Social avizează favorabil proiectul de lege.
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În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât cu unanimitate
de voturi întocmirea unui aviz favorabil cu un amendament admis
proiectului de lege.

La punctul 3 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul de lege
pentru modificarea anexei nr.3 din Legea nr.43/2014 privind protecţia
animalelor utilizate în scopuri ştiinţifice.

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea
tabelelor 1.1–5.1, 2.1 – 2.4, 4.1, 4.2, 6.1 – 6.4, 7.1, 7.2, 7.4, 8.1 – 8.4,
8.6, 8.7, 9.1, 9.3, 9.5, 10.1 şi 10.2 din anexa nr.3 la Legea nr.43/2014,
intervențiile legislative vizând, astfel cum rezultă din cuprinsul expunerii
de motive, corelarea şi uniformizarea conținutului anexelor, atât cu
dispozițiile actului normativ de bază, cât şi cu cele ale Directivei
nr.2010/63/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 22
septembrie 2010 privind protecţia animalelor utilizate în scopuri ştiinţifice.

S-a constatat că unele tabele din cadrul anexei nr.3, la ultima
coloană a acestora referitoare la dată, nu au fost modificate
corespunzător noului alin. (6) al art. 32. Totodată, denumirea acestei
coloane nu este redactată unitar în toate cazurile, ea fiind reprodusă sub
mai multe forme astfel: Data la care se face referire în/Data menționată/
Data prevăzută la art. 32 alin. (6) din lege - 1 ianuarie 2017.

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, Consiliul
Economic si Social 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 4 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul de lege
pentru modificarea şi completarea Legii-Cadru nr.153/2017 privind
salarizarea personalului plătit din fonduri publice.

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi
completarea Legii-cadru nr.153/2017. Potrivit expunerii de motive,
intervențiile legislative vizează modificarea salariilor de bază prevăzute
pentru personalul care lucrează în cadrul Administrației Rezervației
Biosferei ”Delta Dunării”, astfel încât acestea să fie similare cu cele din
Administrația Centrală.

Administrația Rezervației Biosferei ”Delta Dunării”(A.R.B.D.D.) este o
instituție de interes național cu dublă competență ce are departamente
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speciale de supraveghere și control, care au atribuții de sancționare a
contravențiilor și gestionează fonduri europene foarte consistente, în
prezent având 4 proiecte în implementare cu valoare de aprox. 12
milioane de euro, 4 proiecte în implementare cu valoare de aprox 15
milioane de euro și 15 propuneri de proiecte cu valoare de aprox. 150 de
milioane de euro.

În prezent, diferența dintre salariile de bază actuale ale A.R.B.D.D.
și cele din Administrația Centrală(Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor)
este între 10-38%, salarii de bază pe funcții și grade profesionale,
conform Legii 153/2017 cu modificările și completările ulterioare.

S-a arătat că proiectul de lege se încadrează în categoria legilor
organice, 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, Consiliul
Economic și Social avizează negativ proiectul de lege.

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât cu unanimitate
de voturi întocmirea unui aviz favorabil cu amendamente admise
proiectului de lege.

La punctul 5 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul de lege
privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.27/2020 pentru
modificarea şi completarea Legii petrolului nr.238/2004.

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare aprobarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.27/2020, intervențiile legislative
vizând transpunerea ultimului paragraf al art.2 alin.(2) din Directiva
nr.94/22/CE privind condiţiile de acordare şi folosire a autorizațiilor de
prospectare, explorare şi extracţie a hidrocarburilor, publicată în Jurnalul
Oficial al Comunităţilor Europene nr.L 164 din 30 iunie 1994.

Actul normativ mai prevede că, în situația în care are loc o
operațiune de preluare a controlului titularului unui acord petrolier sau are
loc o schimbare în structura acționariatului cu drept de control asupra
titularului, acesta are obligația să notifice autoritatea competentă, iar
acordul petrolier poate să își mențină valabilitatea, să se revizuiască în
noile condiții, sau să fie denunțat unilateral, după caz, prin hotărâre a
Guvernului, la propunerea autorității competente. Nerespectarea acestor
prevederi are ca efect pierderea calității de titular de acord petrolier a
persoanei juridice române sau străine în cauză.

S-a arătat că proiectul de lege se încadrează în categoria legilor
organice, Camera Deputaților este Cameră decizională, Senatul a
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adoptat proiectul de lege pentru aprobarea ordonanței de urgență adoptat
de Senat ca urmare a depășirii termenului de adoptare, potrivit art.115
alin.(5) din Constituția României republicată, Consiliul Legislativ avizează
negativ proiectul de lege.

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

Lucrările comisiei din data de 11 mai a.c. s-au desfăşurat în cadrul
grupurilor de lucru constituite în vederea studierii proiectelor de lege şi a
altor documente înregistrate la comisie.

PREȘEDINTE, SECRETAR,
Ion CUPĂ Petru FARAGO

Consultant parlamentar,
Drd. Ing. Andrei-Georgian Pîrvan
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