PARLAMENTUL ROMANIEI
CAMERA DEPUTATILOR
COMISIA PENTRU MEDIU ŞI ECHILIBRU ECOLOGIC
01.10.2014
Nr.4c-27/251

Către,
BIROUL PERMANENT AL
CAMEREI DEPUTAŢILOR

Vă înaintăm, alăturat, raportul asupra proiectului de Lege pentru
modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul meteorologiei,
trimis comisiei spre dezbatere în fond, cu adresa nr. Plx.607 din 23 septembrie
2015 şi înregistrat cu nr.4c-27/251 din 24 septembrie 2015.

PREŞEDINTE,
CARMEN ILEANA MOLDOVAN

PARLAMENTUL ROMANIEI
CAMERA DEPUTATILOR
COMISIA PENTRU MEDIU ŞI ECHILIBRU ECOLOGIC
01.10.2014
Nr.4c-27/251

RAPORT
asupra proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea unor
acte normative din domeniul meteorologiei
În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei
Deputaţilor, republicat, Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic a fost
sesizată, spre dezbatere în fond, cu proiectul de Lege pentru modificarea
şi completarea unor acte normative din domeniul meteorologiei, trimis cu
adresa nr. Plx.607 din 23 septembrie 2015 şi înregistrat cu nr.4c-27/251
din 24 septembrie 2015.
La întocmirea prezentului raport Comisia a avut în vedere:
 avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.661/04.06.2014);
 avizul favorabil al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi
(nr.4c-11/1127)
 avizul favorabil al Comisiei pentru apărare, ordine publică şi
siguranţă naţională (nr. 4c-12/271)
Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea art.I
alin.(2) din Legea nr. 139/2000 privind activitatea în meteorologie,
republicată, precum şi modificarea şi completarea Legii nr.216/2004
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privind înfiinţarea Administraţiei Naţionale de Meteorologie, cu modificările
ulterioare.
Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 16
septembrie 2015, în calitate de primă Cameră sesizată.
Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit prevederilor
art. 75, alineatele (1) şi (3) din Constituţia României.
Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor,
republicat, Comisia a examinat proiectul de Lege în şedinţa din 6
octombrie 2015.
La lucrările comisiei au fost prezenţi 10 deputaţi, din totalul de 20
membri ai Comisiei.
La dezbaterile care au avut loc a participat în calitate de invitat, în
conformitate cu prevederile art.54 şi 55 din Regulamentul Camerei
Deputaţilor, republicat, domnul Sandu Ion, director general în cadrul
Agenţiei Naţionale de Meteorologie.
În urma examinării proiectului lege şi a opiniilor exprimate de către
membrii Comisiei s-a hotărât, cu unanimitate de voturi, să se supună
plenului Camerei Deputaţilor adoptarea proiectului de lege pentru
modificarea

şi

completarea

unor

acte

normative

din

domeniul

meteorologiei, cu amendamentele admise prezentate în Anexa nr.1 la
prezentul raport.
În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din
categoria legilor ordinare.

PREŞEDINTE,
CARMEN ILEANA MOLDOVAN

SECRETAR,
VASILE DANIEL SUCIU

Consilier parlamentar,
Alina Alexandriuc
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Anexa nr. 1

AMENDAMENTE ADMISE
În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au admis următoarele amendamente:
Nr.
crt.

Text Lege
Text Senat

1.

Lege
pentru modificarea şi completarea
unor acte normative din domeniul
meteorologiei

2.

3.

Art.I. - Alineatul (2) al articolului 1
din Legea nr. 139/2000 privind
activitatea de meteorologie,
republicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr.167 din 7
martie 2014, se modifică şi va avea
următorul cuprins:

Text propus de Comisie
(autorul amendamentului)

Motivarea
amendamentelor

Nemodificat

Nemodificat

1. La articolul 1, alineatul (2)
se
modifică
şi
va
avea
următorul cuprins:

Art. 1 alin(2)
din Lege
139/2000
..................
(2)Activitatea de meteorologie este
de interes public naţional cu specific
pentru
apărare
şi
securitate
naţională,
şi
se
desfăşoară
în
condiţiile
prezentei
legi
şi
în
concordanţă
cu
recomandările
Organizaţiei Meteorologice Mondiale,

……………………..
„(2)Activitatea de meteorologie
este de interes public naţional şi
cu specific pentru apărare şi
securitate naţională, care se
desfăşoară în condiţiile prezentei
legi
şi
în
concordanţă
cu

Pentru rigoarea
exprimării şi
uniformitate în
redactare.
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organism specializat al Organizaţiei
Naţionale
Unite,
cu
acordurile
încheiate de această organizaţie cu
alte organizaţii internaţionale, precum
şi
cu
prevederile
convenţiilor
internaţionale în domeniu la care
România este parte.”

4.

5.

Art.II Legea nr.216/2004 privind
înfiinţarea
Administraţiei
Naţionale
de
Meteorologie,
publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr.494 din 1
iunie
2004,
cu
modificările
ulterioare, se modifică şi se
completează după cum urmează:
Art. 1 alin
(2) din
Legea
216/2004

recomandările
Organizaţiei
Meteorologice
Mondiale,
organism
specializat
al
Organizaţiei Naţionale Unite, cu
acordurile încheiate de această
organizaţie cu alte organizaţii
internaţionale, precum şi cu
prevederile
convenţiilor
internaţionale în domeniu la care
România este parte.”

Nemodificat

1. La articolul 1, alineatul (2)
se
modifică
şi
va
avea
următorul cuprins:
2)
Administraţia
Naţională
de
Meteorologie este persoană juridică
română, care desfăşoară activităţi de
interes naţional cu specific pentru
apărare şi securitate naţională.

(2) Administraţia Naţională de
Meteorologie
este
persoană
juridică română, care desfăşoară
activităţi de interes naţional şi
activităţi
cu specific pentru
apărare şi securitate naţională.

Pentru rigoarea
exprimării şi
uniformitate în
redactare.
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6.

Art. 3 alin.
(2)
din Legea
216/2004

La articolul 3 alineatul (2), după
litera d) se introduc trei noi litere,
litd1) - d3), cu următorul cuprins:
„d1) realizarea de studii de cercetări
privind identificarea şi evoluţia
zonelor vulnerabile la diverse
fenomene meteorologice severe
precum secetă,
deşertificare, inundaţii şi alte
asemenea, absolut necesare la
elaborarea strategiei
naţionale de prevenire şi diminuare a
efectelor schimbărilor climatice;
d2 ) identificarea, monitorizarea şi
analizarea situaţiilor şi zonelor în
care este posibil să se intervină activ
în atmosferă în vederea mod?licării
regimului
precipitaţiilor atmosferice;
d3) elaborarea de prognoze ale
câmpului de poluant în cazul unui
accident chimic sau nuclear pentru
asigurarea protecţiei populaţiei;”

2. La articolul 3 alineatul (2),
după litera d) se introduc trei
noi litere, literele d1) - d3), cu
următorul cuprins:
„d1) realizează studii şi cercetări
privind identificarea şi evoluţia
zonelor vulnerabile la diverse
fenomene meteorologice severe
precum secetă,
deşertificare, inundaţii şi alte
asemenea, absolut necesare la
elaborarea strategiei
naţionale de prevenire şi
diminuare a efectelor
schimbărilor climatice;
d2) identifică, monitorizează
şi analizează situaţiile şi zonele
în care este posibil să se
intervină activ în atmosferă în
vederea modificării regimului
precipitaţiilor atmosferice;
d3) elaborează prognoze ale
câmpului de poluant în cazul unui
accident chimic sau nuclear
pentru asigurarea protecţiei
populaţiei;”

Pentru rigoarea
exprimării şi
uniformitate în
redactare.
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