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PROCES VERBAL  

din 31 martie,  2 aprilie 2015 

Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic şi-a desfăşurat lucrările în zilele 
de 31 martie şi 2 aprilie a.c. 

La lucrările Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic din ziua de 31 
martie a.c. din numărul total de 20 membri ai Comisie au fost prezenţi 19 
deputaţi, fiind absent domnul deputat Suciu Vasile-Daniel(PSD) – delegaţie 
oficială.  

La lucrările Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic din ziua de 2 aprilie 
a.c. din numărul total de 20 membri ai Comisie au fost prezenţi 20 
deputaţi. 

Lucrările comisiei din data de 31 martie 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: 

AVIZE 
1. Pl-x273/2015 Propunere legislativă privind unele măsuri pentru 
reabilitarea centrului istoric 
2. Pl-x293/2015 Propunere legislativă privind timbrul de mediu pentru 
autovehicule 
3. Pl-x306/2015 Propunere legislativă pentru abrogarea Legii nr.37 din 7 
aprilie 2014 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule 
La punctul 1 al ordinii de zi a fost prezentată propunerea legislativă 
privind unele măsuri pentru reabilitarea centrului istoric (Pl-x273/2015). 
Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare crearea cadrului legal 
privind instituirea unor măsuri pentru reabilitarea centrelor istorice din ţară 
şi stabilirea obligaţiilor ce revin persoanelor fizice şi juridice, proprietari sau 
administratori ai construcţiilor respective, de a realiza lucrări de reabilitare 
ambiental-arhitectural a acestora, a împrejurimilor stradale aferente, 
precum şi de igienizare a spaţiilor verzi. 

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. Supus dezbaterilor, respectiva propunere legislativă 
a fost avizată favorabil cu unanimitate de voturi.  

La punctul 2 al ordinii de zi a fost prezentată propunerea legislativă 
privind timbrul de mediu pentru autovehicule (Pl-x293/2015). 
Propunerea legislativă reglementează o modalitate diferită de impunere a 
timbrului pentru poluarea mediului, mult simplificată şi relaxată financiar, 
orientată către toţi poluatorii, nu doar pentru cei care Înmatriculează 
autovehiculele pentru prima dată, ea fiind diferenţiată, în funcţie de 
vechimea autovehiculului, capacitatea cilindrică şi norma de poluare. 

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. Supusă dezbaterilor, respectiva propunere 
legislativă a fost avizată negativ cu unanimitate de voturi.  

La punctul 3 al ordinii de zi a fost prezentată propunerea legislativă 
pentru abrogarea Legii nr.37 din 7 aprilie 2014 pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.9/2013 privind timbrul de mediu 
pentru autovehicule (Pl-x306/2015).  

Iniţiativa legislativă vizează abrogarea Legii nr.37/2014 pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.9/2013 privind timbrul de mediu 
pentru autovehicule. 

S-a arătat că propunerea legislativă se încadrează în categoria legilor 
ordinare, Camera Deputaţilor este Cameră Decizională, Consiliul 
Legislativ avizează negativ propunerea legislativă, Senatul a respins 
propunerea legislativă. Supusă dezbaterilor, respectiva propunere 
legislativă a fost avizată negativ cu majoritate de voturi (3 abţineri).  

Lucrările Comisiei din data de 2 aprilie 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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