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07.05.2020

PROCES VERBAL

din 4 și 5 mai 2020

Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic şi-a desfăşurat lucrările
în zilele de 4 și 5 mai a.c.

La lucrările Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic din data de 4
mai a.c. au fost prezenţi 14 deputaţi din numărul total de 16 membri
ai comisiei, dintre care 11 deputați au fost prezenți online și trei
deputați au fost prezenți la sediul Camerei Deputaților, conform listei de
prezență.

Domnul deputat Alexe Costel(PNL) și domnul deputat Zainea
Cornel(USR) au absentat de la lucrările comisiei.

La lucrările Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic din data de 5
mai a.c. au fost prezenţi 15 deputaţi din numărul total de 16 membri
ai comisiei, dintre care 14 deputați au fost prezenți online și un deputat
a fost prezent la sediul Camerei Deputaților, conform listei de prezență.

Domnul deputat Alexe Costel(PNL) a absentat de la lucrările
comisiei.

În data de 5 mai a.c., a avut loc ședința online a Comisiei pentru
mediu şi echilibru ecologic prin intermediul aplicației Zoom.

Lucrările şedinţei online au fost conduse de domnul deputat Cupă
Ion, președintele Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic din Camera
Deputaților.

La ședința online au participat în calitate de invitați: domnul
Leonard Achiriloaei, secretar de stat în cadrul Ministerului Mediului, Apelor
și Pădurilor; domnul Gheorghe Ștefan, secretar de stat în cadrul
Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale și domnul Dragoș Cazan,
director în cadrul Administrației Naționale „Apele Române”.

S-a supus votului online programul de lucru și ordinea de zi,
acestea fiind adoptate cu unanimitatea de voturi a celor prezenți.

Parlamentul României
Camera Deputaţilor

Comisia pentru mediu și echilibru ecologic
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Pe ordinea de zi a ședinței online din data de 5 mai a.c. au figurat
următoarele proiecte:

AVIZE

1. PL-x nr. 151/2020 Proiect de Lege privind aprobarea
Ordonanței de urgență a Guvernului nr.71/2019 cu privire la rectificarea
bugetului de stat pe anul 2019.

2. PL-x nr. 153/2020 Proiect de Lege privind aprobarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.50/2020 pentru rectificarea
bugetului de stat pe anul 2020.

SESIZĂRI ÎN FOND

3. PL-x nr.150/2020 Proiect de Lege pentru completarea art.9
din Legea apelor nr.107/1996.

4. PL-x nr. 642/2019 Proiect de Lege pentru modificarea şi
completarea Legii vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr.407/2006
şi pentru completarea anexei nr.5 la Ordonanaţa de urgenţă nr.57/2007
privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale,
a florei şi faunei sălbatice.

La punctul 1 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul de lege
privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.71/2019 cu
privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2019.

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare rectificarea bugetului
de stat pe anul 2019. Astfel, bugetul de stat pe anul 2019 se diminuează
la venituri cu suma de 14.472,3 milioane lei, cheltuielile se diminuează
cu suma de 8.463,1 milioane lei la credite de angajament şi se
majorează cu suma de 5.308,6 milioane lei la credite bugetare, iar
deficitul se majorează cu suma de 19.780,9 milioane lei.

S-a arătat că proiectul de lege se încadrează în categoria legilor
ordinare, Camera Deputaților și Senatul sunt Camere decizionale,
Consiliul Legislativ avizează favorabil proiectul de lege, Consiliul
Economic și Social avizează favorabil proiectul de lege.

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât cu majoritate
de voturi întocmirea unui aviz favorabil proiectului de lege.

La punctul 2 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul de lege
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.50/2020 pentru
rectificarea bugetului de stat pe anul 2020.
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Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea
veniturilor şi cheltuielilor bugetului general consolidat pe anul 2020. Astfel,
veniturile bugetului general consolidat pe anul 2020 se diminuează, pe
sold, cu suma de 19.450,8 milioane lei, cheltuielile bugetului general
consolidat pe anul 2020, se majorează, pe sold, cu suma de 12.503,9
milioane lei, iar deficitul bugetului general consolidat în termeni cash se
majorează cu suma de 31.954,7 milioane lei. Veniturile bugetului de stat
pe anul 2020 se diminuează, pe sold, cu suma de 9.844,8 milioane lei.
Cheltuielile bugetului de stat pe anul 2020 se majorează, pe sold, cu
suma de 16.933,9 milioane lei.

S-a arătat că proiectul de lege se încadrează în categoria legilor
ordinare, Camera Deputaților și Senatul sunt Camere decizionale,
Consiliul Legislativ avizează favorabil proiectul de lege.

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât cu majoritate de
voturi întocmirea unui aviz favorabil proiectului de lege.

La punctul 3 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul de lege
pentru completarea art.9 din Legea apelor nr.107/1996.

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea art.9
din Legea nr.107/1996 cu un nou alineat, alin.(5), intervenţiile legislative
vizând scutirea de la plata contribuţiei specifice de gospodărire a apelor a
utilizatorilor de ape subterane pentru irigaţii, atât pe perioada stării de
urgenţă instituite prin Decretul Preşedintelui României nr.195/2020, cât şi
pentru o perioadă de şase luni de la încetarea acesteia.

S-a arătat că proiectul de lege se încadrează în categoria legilor
ordinare, Camera Deputaților este Cameră decizională, Consiliul
Legislativ avizează favorabil proiectul de lege.

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât cu unanimitate
de voturi întocmirea unui raport suplimentar de adoptare cu
amendamente admise și respinse proiectului de lege.

La punctul 4 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul de lege
pentru modificarea şi completarea Legii vânătorii şi a protecţiei fondului
cinegetic nr.407/2006 şi pentru completarea anexei nr.5 la Ordonanaţa de
urgenţă nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea
habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice.

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi
completarea Legii vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr.407/2006,
precum şi completarea Ordonanţei de urgentă a Guvernului nr.57/2007.
Intervenţiile legislative vizează, astfel cum rezultă din cuprinsul expunerii
de motive, permiterea vânării cormoranului mare în România, în scopul
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„creării unui echilibru stabil între populaţiile de cormorani mari aflate pe
teritoriul său şi sectorul pescăresc, astfel încât să se poată asigura
protecţia unei populaţii de cormoran mare, în deplin cu resursele acvatice
vii şi sustenabilitatea activităţilor productive din acvacultura românească”.

S-a arătat că proiectul de lege se încadrează în categoria legilor
ordinare, Camera Deputaților este Cameră decizională, Consiliul
Legislativ avizează favorabil proiectul de lege, Consiliul Economic și
Social avizează favorabil proiectul de lege.

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât cu majoritate de
voturi întocmirea unui raport comun de adoptare cu amendamente
admise proiectului de lege.

Lucrările comisiei din data de 4 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.

PREȘEDINTE, SECRETAR,
Ion CUPĂ Petru FARAGO

Consultant parlamentar,
Drd. Ing. Andrei-Georgian Pîrvan
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