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08.05.2014
PROCES VERBAL
din 5, 6, 7 şi 8 mai 2014
Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic şi-a desfăşurat lucrările în perioada 5 – 8 mai
2014.
Din numărul total de 21 membri ai Comisiei, în zilele de 5 şi 6 mai a.c., la lucrări au fost
prezenţi 20 deputaţi, fiind absentă: doamna deputat Adriana-Doina Pană (PSD).
Din numărul total de 21 membri ai Comisiei, în zilele de 7 şi 8 mai a.c., la lucrări au fost
prezenţi 19 deputaţi, fiind absenţi: doamna deputat Adriana-Doina Pană (PSD) şi domnul
deputat Cozmanciuc Corneliu Mugurel (PNL) - în delegaţie oficială.
La şedinţa din data de 6 mai a.c. a participat ca invitat: domnul Adrian Gearâp,
preşedintele Administraţiei fondului pentru mediu.
Lucrările comisiei din data de 6 mai a.c. au fost conduse de doamna deputat Carmen Ileana
Moldovan, preşedintele Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic.
Pe ordinea de zi au figurat următoarele puncte:
AVIZ
1. Pl-x. 229/2014 Propunere legislativă privind întreţinerea terenurilor intravilane ce fac
obiectul proprietăţii particularilor.
SESIZARE ÎN FOND
2. Pl-x. 213/2014 Propunere legislativă pentru modificarea art.10 din Legea nr.167/2010
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.15/2010.

La punctul 1 al ordinii de zi a fost prezentată propunerea legislativă privind întreţinerea
terenurilor intravilane ce fac obiectul proprietăţii particularilor (PL-x.229/2014), ce are ca
obiect instituirea unor obligaţii în sarcina deţinătorilor de terenuri virane sau de construcţii
începute şi nefinalizate în intravilan, în scopul asigurării respectării normelor de igienă şi al
îmbunătăţirii calităţii mediului înconjurător.
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, Guvernul nu susţine adoptarea
iniţiativei legislative.
Supusă dezbaterilor, respectiva propunere legislativă a fost avizată negativ, cu
unanimitate de voturi.
La punctul 2 al ordinii de zi a fost prezentată propunerea legislativă pentru modificarea
art.10 din Legea nr.167/2010 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.15/2010 (PL-x.213/2014), ce are ca obiect de reglementare creşterea nivelului ecotaxei de
la 0,1 lei la 0,35 lei/bucată, aplicată pungilor şi sacoşelor pentru cumpărături, cu mâner
integrat sau aplicat, fabricate din materiale obţinute din resurse neregenerabile, definite
potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului,
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.265/2006, cu modificările şi completările
ulterioare.
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, Guvernul nu susţine adoptarea
iniţiativei legislative.
Supusă dezbaterilor, respectiva propunere legislativă a fost respinsă, cu unanimitate de
voturi.
Lucrările Comisiei din zilele de 5, 7 şi 8 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.
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