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PROCES VERBAL  
din 29 iunie 2015 

Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic şi-a desfăşurat lucrările în zilele 
de 29 iunie a.c. 

La lucrările Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic din ziua de 29 iunie 
a.c. din numărul total de 21 membri ai Comisie au fost prezenţi 21 
deputaţi.  

În ziua de 29 iunie a.c Comisia pentru mediu şi echilibrul ecologic a 
organizat dezbaterea publică cu privire la proiectul de Lege 
privind stabilirea unor măsuri temporare pentru monitorizarea 
exporturilor şi a livrărilor intercomunitare de materiale lemnoase  
(PL-x 477/2015) aflat în acest moment în procedură parlamentară. 

Printre participanţi s-au numărat domnul Dănuţ Trifu, vicepreşedintele 
organizaţiei nonguvernamentale Eco-Civica, doamna Aurica Sereny, 
preşedintele Asociatiei Producătorilor de Mobilă din România, domnul 
Laurenţiu Lăcraru, avocat din partea LAFOR Romania şi domnul Tucunel 
Nicolae, preşedinte ASFOR, Dan Popescu, Secretar de stat, Ministerul 
Mediului, Apelor şi Pădurilor, Roxana Ionescu, Coaliţia pentru Dezvoltarea  
Romaniei, Dorel Fachete, Asociaţia Administratorilor de Păduri, Dorin 
Mărăşoiu, Consiliul Judeţean Arges.  

În cadrul dezbaterii au fost formulate o serie de puncte de vedere cu 
privire la necesitatea introducerii unor măsuri pentru susţinerea industriei 
autohtone de prelucrare a lemnului şi s-a subliniat importanţa introducerii 
unor măsuri care să aducă transparenţă pe piaţa prelucrării lemnului dar 
fără a atinge industria mobilei şi a prefabricatelor din lemn. 

Participanţii la dezbatere au semnalat faptul că interzicerea exploatărilor nu 
ar reducere tăierile ilegale ducând la presiuni în mediul privat cu un impact 
negativ asupra exporturilor. 

În finalul dezbaterii s-a evidenţiat necesitatea realizării unei strategii 
forestiere precum şi urgentarea finalizării legislaţiei subsecvente Codului 
Silvic. 

După finalizarea dezbaterii, membrii Comisiei pentru mediu şi echilibru 
ecologic au început discuţiile asupra actelor normative înscrise pe ordinea 
de zi a comisie.  



La şedinţa comisiei din data de 23 iunie a.c. a participat în calitate de 
invitat: domnul Adrian Gearâp, Preşedinte, Administraţia Fondului pentru 
Mediu.  

Lucrările comisiei din data de 29 iunie 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 428/2015 Propunere legislativă pentru completarea Legii privind 
siguranţa naţională a României nr.51 din 29 iulie 1991 

 

SESIZARE ÎN FOND 

2. PL-x 198/2012 Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanţei de 
urgenţă nr.59/2007 privind instituirea Programului naţional de 
îmbunătăţire a calităţii mediului prin realizarea de spaţii verzi în localităţi  

La punctul 1 al ordinii de zi a fost prezentată propunerea legislativă 
pentru completarea Legii privind siguranţa naţională a României nr.51 din 
29 iulie 1991(PL-x 428/2015). 

Propunerea legislativă are ca obiect completarea art.3 din Legea 
nr.51/1991 privind securitatea naţională a României, republicată, cu două 
noi litere, lit.j1 ) şi j2 ), în sensul includerii defrişărilor ilegale şi a 
exploatărilor fără amenajament silvic în cadrul ameninţărilor la adresa 
securităţii naţionale. 

S-a arătat că propunerea legislativă se încadrează în categoria legilor 
organice, Senatul este Cameră Decizională, Consiliul Legislativ 
avizează favorabil propunerea legislativă. Supusă dezbaterilor, respectiva 
propunere legislativă a fost avizată favorabil cu unanimitate de voturi. 

 La punctul 2 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul de Lege pentru 
modificarea Ordonanţei de urgenţă nr.59/2007 privind instituirea 
Programului naţional de îmbunătăţire a calităţii mediului prin realizarea de 
spaţii verzi în localităţi (PL-x 198/2012). 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 59/2007 privind instituirea Programului naţional 
de îmbunătăţire a calităţii mediului prin realizarea de spaţii verzi în 
localităţi, aprobată cu modificări prin Legea nr. 343/2007, cu modificările 
ulterioare, în sensul înlocuirii, astfel cum rezultă din cuprinsul Expunerii de 
motive, a Programului naţional de îmbunătăţire a calităţii mediului prin 
realizarea de spaţii verzi în localităţi cu Programul naţional de îmbunătăţire 
a calităţii mediului prin realizarea de spaţii verzi în localităţi din mediul 
urban, ca măsură a  reducerii poluării aerului şi, prin urmare, a evitării 



declanşării procedurii de infrigement împotriva statului român, de către 
Comisia Europeană, cu privire la depăşirea valorilor limită pentru mai multe 
substanţe poluante, prin amenajarea de spaţii verzi în aceste localităţi, 
unde poluarea atinge cote maxime. 

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. 
Supus dezbaterilor, respectivul proiect de lege a fost respins cu 
unanimitate de voturi. 

 

 

  PREŞEDINTE,                                           SECRETAR, 
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