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Camera Deputaţilor
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PROCES VERBAL
din 26 și 28 iunie 2018
Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic şi-a desfăşurat lucrările în
zilele de 26 și 28 iunie a.c.
La lucrările Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic din data de 26
iunie a.c. au fost prezenţi 17 deputaţi din numărul total de 17 membri ai
comisiei.
La lucrările Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic din data de 28
iunie a.c. au fost prezenţi 14 deputaţi din numărul total de 17 membri ai
comisiei.
Domnul deputat Simion Lucian-Eduard(PSD), domnul deputat Farago
Petru(UDMR) și domnul deputat Zainea Cornel(USR) nu au participat la
lucrările comisiei.
La şedinţa din data de 26 iunie a.c. au participat în calitate de
invitați: domnul Deleanu Dan, subsecretar de stat în cadrul Ministerului
Apelor și Pădurilor si domnul Cucu Marian, director în cadrul Administrației
Fondului pentru Mediu.
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:

26 iunie

a.c. au figurat

AVIZ
1. PL-x nr.391/2018 Proiect de Lege pentru modificarea şi
completarea Legii nr.43/2014 privind protecţia animalelor utilizate în scopuri
ştiinţifice.
SESIZĂRI ÎN FOND
2. Pl-x nr.195/2018 Propunere legislativă privind transmiterea unor
suprafeţe de teren din domeniul public al statului şi din administrarea
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Administraţiei Naţionale "Apele Române" în domeniul public al municipiului
Sibiu şi în administrarea Consiliului Local Sibiu.
3. PL-x nr.377/2018 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei
de urgenţã a Guvernului nr.37/2018 pentru modificarea şi completarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.115/2011 privind stabilirea cadrului
instituţional şi autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanţelor Publice, de a
scoate la licitaţie certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite
României la nivelul Uniunii Europene.
4. PL-x nr.385/2018 Propunere legislativă privind susţinerea
eliminării autovehiculelor poluante, cu vechime mai mare de 12 ani şi
acordarea de voucher valoric, în sumă de 4.500 de lei, pentru achiziţia de
panouri solare, centrale termice cu coeficient de poluare redus şi surse
alternativ/ecologice.
La punctul 1 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul de Lege pentru
modificarea şi completarea Legii nr.43/2014 privind protecţia animalelor
utilizate în scopuri ştiinţifice(PL-x nr.391/2018).
Proiectul de Lege are ca obiect de reglementare modificarea şi
completarea Legii nr.43/2014, în vederea implementării corespunzătoare în
legislaţia naţională a normelor europene din domeniu.
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 proiectul de Lege.
La punctul 2 al ordinii de zi a fost prezentată propunerea legislativă
privind transmiterea unor suprafeţe de teren din domeniul public al statului
şi din administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române" în domeniul
public al municipiului Sibiu şi în administrarea Consiliului Local Sibiu(Pl-x
nr.195/2018).
Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare transmiterea
unor suprafeţe de teren, constând în malurile şi albia majoră a râului Cibin,
din domeniul public al statului şi din administrarea Administraţiei Naţionale
„Apele Române” în domeniul public al municipiului Sibiu şi în administrarea
Consiliului Local Sibiu.
S-a arătat că propunerea legislativă se încadrează în categoria legilor
organice, Camera Deputaţilor este Cameră decizională, Consiliul
Legislativ avizează negativ propunerea legislativă, Senatul a respins
propunerea legislativă. Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea
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teritoriului a aviz negativ propunerea legislativă. În urma dezbaterilor
membrii comisiei au hotărât cu majoritate de voturi(1 abținere) întocmirea
unui raport preliminar de respingere. Raportul preliminar va fi înaintat
Comisiei juridice, de disciplină și imunități.
La punctul 3 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul de Lege privind
aprobarea Ordonanţei de urgenţ
ã a Guvernului nr.37/2018 pentru
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.115/2011
privind stabilirea cadrului instituţional şi autorizarea Guvernului, prin
Ministerul Finanţelor Publice, de a scoate la licitaţie certificatele de emisii de
gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene(PL-x
nr.377/2018).
Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.115/2011. Potrivit
expunerii de motive, modificările preconizate sunt de natură a stabili cadrul
legal de finanţare a proiectelor care au ca scop reducerea emisiilor de gaze
cu efect de seră în domeniile stabilite conform prevederilor art.3 alin.(4) şi
art.10 alin.(3) din Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European şi a
Consiliului de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisii de
gaze cu efect de seră în cadrul Comunităţii şi de modificare a Directivei
96/91/CE a Consiliului. Prin proiect se preconizează a se reglementa
destinatarul şi destinaţia sumelor constituite din încasările obţinute în urma
scoaterii la licitaţie a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, modul
de finanţare a proiectelor care au ca scop reducerea emisiilor de gaze cu
efect de seră, precum şi modul de virare a sumelor care fac obiectul acestei
ordonanţe de urgenţă.
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 întocmirea unui raport preliminar de adoptare. Raportul
preliminar va fi înaintat Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci.
La punctul 4 al ordinii de zi a fost prezentată propunerea legislativă
privind susţinerea eliminării autovehiculelor poluante, cu vechime mai mare
de 12 ani şi acordarea de voucher valoric, în sumă de 4.500 de lei, pentru
achiziţia de panouri solare, centrale termice cu coeficient de poluare redus şi
surse alternativ/ecologice(PL-x nr.385/2018).
Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare susţinerea
eliminării autovehiculelor poluante, cu vechime mai mare de 12 ani şi
acordarea de vouchere valorice, în sumă de 4.500 de lei, pentru achiziţia de
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panouri solare, centrale termice cu coeficient de poluare redus şi surse
alternativ/ecologice, pentru persoanele fizice/juridice care predau într-un
centru autorizat de colectare, autovehicule pentru casare.
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, Guvernul nu sus
ține adoptarea
propunerii
legislative. În urma dezbaterilor membrii comisiei au hotărât cu
unanimitate de voturi întocmirea unui raport preliminar de respingere.
Raportul preliminar va fi înaintat Comisiei pentru transporturi şi
infrastructură.
Lucrările Comisiei din data de 28 iunie 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

Consilier parlamentar, Alina Alexandriuc

4

