Parlamentul României
Camera Deputaţilor

Comisia pentru mediu și echilibru ecologic

17.05.2018

PROCES VERBAL
din 15, 16 și 17 mai 2018
Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic şi-a desfăşurat lucrările în
zilele de 15, 16 și 17 mai a.c.
La lucrările Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic din data de 15
mai a.c. au fost prezenţi toți cei 17 membri ai comisiei din numărul total
de 17 membri ai comisiei.
La lucrările Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic din data de 16
mai a.c. au fost prezenţi 16 deputaţi din numărul total de 17 membri ai
comisiei.
Domnul deputat Zainea Cornel(USR) nu a participat la lucrările
comisiei.
La lucrările Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic din data de 17
mai a.c. au fost prezenţi 12 deputaţi din numărul total de 17 membri ai
comisiei.
Domnul deputat Bogdan Gheorghe Dănut(PSD), domnul deputat
Farago Petru(UDMR), doamna deputat Lungu țTudori a(PNL), doamna
deputat Pană Doina-Adriana(PSD) și domnul deputat Zainea Cornel(USR) nu
au participat la lucrarile comisiei.
La şedinţa din data de 15 mai a.c. au participat în calitate de invitați:
domnul Claudiu Sorin Roșu Mareș, secretar de stat în Ministerul Agriculturii și
Devoltării Rurale; domnul Doru Vișan, secretar de stat în Ministerul Energiei;
domnul Ion Cîmpeanu, secretar de stat în Ministerul Mediului; domnul
Deleanu Dan, subsecretar de stat în Ministerul Apelor
și Pădurilor; domnul
Beiu Florin, consilier în Ministerul Agriculturii
și Devoltării Rurale; domnul
Ionașcu Ionel, consilier în Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale; domnul
Dan Buzduga, consilier în Ministerul Finan
țelor Publice; doamna Vasilica
Imbriscă, șef serviciu în Ministerul Finanțelor Publice; doamna Andreea
Gușe, consilier în Ministerul Mediului și domnul Cruceanu Sergiu, consilier în
Ministerul Mediului.
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Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Ion Cupă,
preşedintele Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic.
Pe ordinea de zi ședinței
a
din data de
următoarele proiecte:

15 mai a.c. au figurat

AVIZE
1. PL-x nr. 218/2018 Proiect de Lege pentru modificarea şi
completarea Ordonanţei Guvernului nr.24 /2016 privind organizarea şi
desfăşurarea activităţii de neutralizare a subproduselor de origine animală
care nu sunt destinate consumului uman.
2. Pl-x nr. 256/2018 Propunere legislativă privind completarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.3/2015 pentru aprobarea schemelor
de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru
modificarea art.2 din Legea nr.36/1991 privind societăţile agricole şi alte
forme de asociere în agricultură.
3. Pl-x nr. 224/2018 Propunere legislativă pentru promovarea
folosirii de mijloace tehnologice pentru reducerea poluării.
4. Pl-x nr. 283/2018 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei
de urgenţã a Guvernului nr.26/2018 privind adoptarea unor măsuri pentru
siguranţa alimentării cu energie electric.
5. PL-x nr. 285/2018 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei
de urgenţã a Guvernului nr.25/2018 privind modificarea şi completarea unor
acte normative, precum şi pentru aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare.
6. PL-x nr. 300/2018 Proiect de Lege pentru modificarea art.2 din
Legea nr.175/2015 privind ratificarea celui de-al treilea Protocol adiţional
între Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova, semnat la Chişinău
la 10 decembrie 2013, la Acordul între Guvernul României şi Guvernul
Republicii Moldova privind implementarea programului de asistenţă tehnică
şi financiară în baza unui ajutor financiar nerambursabil în valoare de 100
milioane de euro acordat de România Republicii Moldova, semnat la
Bucureşti la 27 aprilie 2010.
SESIZĂRI ÎN FOND
7. Pl-x nr. 154/2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.34 din 23 aprilie 2013
privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi
pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr.18/1991.
8. PL-x nr. 516/2017 Propunere legislativă pentru completarea
art.62 şi modificarea art.110 din Legea nr.46/2008 privind Codul silvic.
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La punctul 1 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul de Lege pentru
modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.24 /2016 privind
organizarea şi desfăşurarea activităţii de neutralizare a subproduselor de
origine animală care nu sunt destinate consumului uman (PL-x nr.
218/2018).
Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi
completarea Ordonanţei Guvernului nr.24/2016, în sensul înfiinţării unor
unităţi de depozitare frigorifică la nivelul fiecărei unităţi administrativteritoriale, finanţate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, având ca scop depozitarea temporară a
subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman,
până la ridicarea de către prestatorul specializat în activitatea de
neutralizare, prevenind astfel, îmbolnăvirea animalelor, oamenilor sau
poluarea mediului.
S-a arătat că proiectul de lege se încadrează în categoria legilor
ordinare, Camera Deputaţilor este Cameră decizională, Consiliul
Legislativ avizează favorabil proiectul de lege, Senatul a adoptat proiectul
de lege. În urma dezbaterilor membrii comisiei au hotărât cu unanimitate
de voturi avizarea favorabilă a proiectului de lege.
La punctul 2 al ordinii de zi a fost prezentată propunerea legislativă
privind completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.3/2015 pentru
aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 20152020 şi pentru modificarea art.2 din Legea nr.36/1991 privind societăţile
agricole şi alte forme de asociere în agricultură (Pl-x nr. 256/2018).
Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare completarea
art.10 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.3/2015, în vederea utilizării
amenajărilor piscicole, care nu mai sunt folosite în activitatea de piscicultură,
ca terenuri agricole productive.
S-a arătat că propunerea legislativă se încadrează în categoria legilor
ordinare, Camera Deputaţilor este Cameră decizională, Consiliul
Legislativ avizează favorabil proiectul de lege, Senatul a respins
propunerea legislativă. În urma dezbaterilor membrii comisiei au hotărât cu
majoritate de voturi (1 abținere) avizarea favorabilă a propunerii
legislative.
La punctul 3 al ordinii de zi a fost prezentată propunerea legislativă
pentru promovarea folosirii de mijloace tehnologice pentru reducerea poluării
( Pl-x nr. 224/2018).
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Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare completarea
Legii nr.227/2015, în scopul promovării folosirii de mijloace tehnologice
pentru reducerea poluării, prin acordarea unor deduceri pentru investiţiile în
echipamente menite să reducă poluarea. Aceste facilităţi se acordă sub
forma unor deduceri suplimentare la calculul rezultatului fiscal, în proporţie
de 200%, a cheltuielilor eligibile pentru aceste activităţi, precum şi prin
aplicarea metodei de amortizare accelerată în cazul acestor echipamente.
S-a arătat că propunerea legislativă se încadrează în categoria legilor
ordinare, Camera Deputaţilor este Cameră decizională, Consiliul
Legislativ avizează favorabil proiectul de lege, Senatul a respins
propunerea legislativă. În urma dezbaterilor membrii comisiei au hotărât cu
majoritate de voturi avizarea negativă a propunerii legislative.
La punctul 4 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul de Lege
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţ
ã a Guvernului nr.26/2018 privind
adoptarea unor măsuri pentru siguranţa alimentării cu energie electric (Pl-x
nr. 283/2018).
Proiectul de lege are ca obiect de reglementare adoptarea unor
măsuri preventive, necesare menţinerii nivelului de siguranţă a Sistemului
Electroenergetic Naţional, în acest sens instiuindu-se, pentru Societatea
Complexul Energetic Hunedoara - S.A., obligaţia de a furniza servicii
tehnologice de sistem către Operatorul de transport şi sistem – Compania
Naţională de Transport a Energiei Electrice Transelectrica SA, la o valoare a
puterii electrice de cel puţin 400 MW, în condiţiile reglementărilor emise de
ANRE. În cazul unor situaţii accidentale sau neprevăzute în funcţionarea
grupurilor energetice din cadrul Complexului Energetic Hunedoara - S.A.,
producătorul are obligaţia să anunţe operatorul de transport şi sistem, iar
acesta va achiziţiona serviciile de sistem respective în regim concurenţial.
Măsurile se aplică pe o perioadă limitată, în perioada 15 aprilie 2018-30
iunie 2020.
S-a arătat că proiectul de lege se încadrează în categoria legilor
ordinare, Camera Deputaţilor este Cameră decizională, Consiliul
Legislativ avizează favorabil proiectul de lege, Senatul a adoptat proiectul
de lege. În urma dezbaterilor membrii comisiei au hotărât cu majoritate de
voturi (1 abținere ) avizarea favorabilă a proiectului de lege.
La punctul 5 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul de Lege pentru
aprobarea Ordonanţei de urgenţ
ã a Guvernului nr.25/2018 privind
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modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru aprobarea
unor măsuri fiscal-bugetare (PL-x nr. 285/2018).
Proiectul de lege are ca obiect de reglementare adoptarea unor
măsuri fiscal-bugetare, precum şi modificarea şi completarea unor acte
normative. Principalele măsuri preconizate sunt: reglementarea situaţiei
înlocuirii aparatelor de marcat electronice fiscale, introducerea obligaţiei
pentru contribuabilii care efectuează sponsorizări sau acte de mecenat, ori
acordă burse private, de a declara beneficiarii sumelor, introducerea opţiunii
pentru plata impozitului pe profit în cazul microîntreprinderilor care au un
capital social minim de 45.000 lei şi au cel puţin 2 salariaţi, reglementarea
modalităţii de calcul, reţinere şi plată a impozitului şi a contribuţiilor sociale
obligatorii pentru contribuabilii care realizează venituri din activităţi sportive
pe bază de contract, clarificarea regimului TVA aplicabil operaţiunilor
efectuate în cadrul proiectelor de cercetare-dezvoltare şi inovare,
modificarea regimului de accizare pentru motorina utilizată drept carburanţi
pentru transportul rutier de mărfuri, pentru transportul de persoane,
exclusiv transportul public de persoane. Alte măsuri cuprinse în proiectul de
lege se referă la procedura eşalonării la plată, simplificarea procedurii de
restituire a sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme şi
autovehicule, taxa pe poluare, taxa pentru emisiile poluante şi timbrul de
mediu, precum şi prorogarea termenului de la care contribuabilii mijlocii
intră în administrare de către organul fiscal de la nivel judeţean sau al
municipiului Bucureşti, de la 1 aprilie 2018 la 1 august 2018.
S-a arătat că proiectul de lege se încadrează în categoria legilor
ordinare, Camera Deputaţilor este Cameră decizională, Consiliul
Legislativ avizează favorabil proiectul de lege, Senatul a adoptat proiectul
de lege. În urma dezbaterilor membrii comisiei au hotărât cu majoritate de
voturi (1 abținere) avizarea favorabilă a proiectului de lege.
La punctul 6 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul de Lege pentru
modificarea art.2 din Legea nr.175/2015 privind ratificarea celui de-al treilea
Protocol adiţional între Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova,
semnat la Chişinău la 10 decembrie 2013, la Acordul între Guvernul
României şi Guvernul Republicii Moldova privind implementarea programului
de asistenţă tehnică şi financiară în baza unui ajutor financiar nerambursabil
în valoare de 100 milioane de euro acordat de România Republicii Moldova,
semnat la Bucureşti la 27 aprilie 2010.
Proiectul de lege are ca obiect de reglementare crearea cadrului
legal pentru stabilirea autorităţilor de coordonare naţională în domeniile
protecţiei mediului, apelor şi pădurilor din România, respectiv Ministerul
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Mediului şi Ministerul Apelor şi Pădurilor, din bugetele cărora se vor aloca
sumele pentru proiectele din domeniul protecţiei mediului şi schimbărilor
climatice care fac obiectul Acordului. Totodată, se modifică modalitatea de
alocare de fonduri pentru proiectele propuse de autoritatea de coordonare
naţională din Republica Moldova, astfel încât acestea să respecte prevederile
Acordului.
S-a arătat că proiectul de lege se încadrează în categoria legilor
ordinare, Senatul este Cameră decizională, Consiliul Legislativ avizează
favorabil proiectul de lege. În urma dezbaterilor membrii comisiei au
hotărât cu majoritate de voturi (1 ab
ținere)
avizarea favorabilă a
proiectului de lege.
La punctul 7 al ordinii de zi a fost prezentată propunerea legislativă
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.34
din 23 aprilie 2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea
pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului
funciar nr.18/1991.
Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea
alin.(1) al art.10 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.34/2013,
intervenţiile legislative vizând ca, începând cu anul 2019, utilizatorii pajiştilor
permanente să aplice în mod obligatoriu amenajamentul pastoral.
S-a arătat că propunerea legislativă se încadrează în categoria legilor
ordinare, Camera Deputaţilor este Cameră decizională, Consiliul
Legislativ avizează favorabil proiectul de lege, Senatul a respins
propunerea legislativă. În urma dezbaterilor membrii comisiei au hotărât cu
majoritate de voturi (1 abținere) respingerea propunerii legislative.
La punctul 8 al ordinii de zi a fost prezentată propunerea legislativă
pentru completarea art.62 şi modificarea art.110 din Legea nr.46/2008
privind Codul silvic.
Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi
completarea Legii nr.46/2008 - Codul silvic, în sensul interzicerii, sub
sancţiune penală, a exploatării şi transportului masei lemnoase pe timp de
noapte în fondul forestier pentru toate fazele ei: doborât, fasonat, secţionat,
scos, apropiat până la platforma primară.
S-a arătat că proiectul de lege se încadrează în categoria legilor
ordinare, Camera Deputaţilor este Cameră decizională, Consiliul
Legislativ avizează favorabilpropunerea legislativă, Senatul a respins
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propunerea legislativă. În urma dezbaterilor membrii comisiei au hotărât cu
majoritate de voturi respingerea proiectului de lege.
Lucrările Comisiei din data de 16 și 17 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.

PREŞEDINTE
Ion CUPĂ

SECRETAR
Petru FARAGO

Referent,
Andreea-Larisa Vlasin
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