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PROCES VERBAL
din 26, 27 și 28 martie 2019

Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic şi-a desfăşurat lucrările în
zilele de 26, 27 și 28 martie a.c.
La lucrările Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic din data de 26
martie a.c. au fost prezenţi 15 deputaţi din numărul total de 17 membri
ai comisiei.
Domnul deputat Borza Remus-Adrian(neafiliat) și domnul deputat
Suciu Vasile-Daniel(PSD) au absentat de la lucrările comisiei.
La lucrările Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic din data de 27
martie a.c. au fost prezenţi 14 deputaţi din numărul total de 17 membri
ai comisiei.
Domnul deputat Borza Remus-Adrian(neafiliat), domnul deputat Suciu
Vasile-Daniel(PSD) și domnul deputat Zainea Cornel(USR) au absentat de la
lucrările comisiei.
La lucrările Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic din data de 28
martie a.c. au fost prezenţi 13 deputaţi din numărul total de 17 membri
ai comisiei.
Domnul deputat Borza Remus-Adrian(neafiliat), domnul deputat
Farago Petru(UDMR), domnul deputat Suciu Vasile-Daniel(PSD) și domnul
deputat Zainea Cornel(USR) au absentat de la lucrările comisiei.
Lucrările şedinţei din data de 26 martie a.c. au fost conduse de
domnul deputat Ion Cupă, președintele Comisiei pentru mediu şi echilibru
ecologic din Camera Deputaților.
La şedinţa din data de 26 martie a.c. au participat în calitate de
invitați:domnul Costache Ion, director general adjunct în cadrul Agenţiei
Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare; doamna Bratu Luiza, consilier în cadrul
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Ministerului Apelor și Pădurilor; domnul Gabriel Bălăiţă, director adjunct în
cadrul Direcției Investiții, Transelectrica S.A.; domnul Adrian Savu, membru
în cadrul directoratului Transelectrica S.A. și doamna Claudia - Gina
Anastase, membru în cadrul directoratului Transelectrica S.A.
Pe ordinea de zi ședinței
a
din data de
următoarele proiecte:

26 martie a.c. au figurat

AVIZE
1. Pl-x nr. 115/2019 Propunere legislativă privind trecerea unor luciuri
de apă sau porţiuni din acestea şi taluzuri ale barajelor şi lacurilor de
acumulare din proprietatea publică a statului în administrarea unor consilii
locale ale unităţilor administrativ-teritoriale.
2. PL-x nr. 121/2019 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.4/2019 privind transmiterea obiectivului de investiţii
“Canal magistral Siret-Bărăgan” din administrarea Ministerului Apelor şi
Pădurilor, prin Administraţia Naţională “Apele Române”, în administrarea
Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin Agenţia Naţională de
Îmbunătăţiri Funciare.
SESIZĂRE ÎN FOND
3. PL-x nr. 506/2018 Proiect de Lege privind unele măsuri necesare
pentru implementarea proiectelor de importanţă naţională în domeniul
energiei electrice.
La punctul 1 al ordinii de zi a fost prezentată propunerea legislativă
privind trecerea unor luciuri de apă sau porţiuni din acestea şi taluzuri ale
barajelor şi lacurilor de acumulare din proprietatea publică a statului în
administrarea unor consilii locale ale unităţilor administrativ-teritoriale.
Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare trecerea unor
luciuri de apă sau porţiuni din acestea şi taluzuri ale barajelor şi lacurilor de
acumulare din proprietatea publică a statului în administrarea unor consilii
locale ale unităţilor administrativ-teritoriale, în vederea efectuării unei
eficiente salubrizări a luciurilor de apă şi taluzurilor, prin implicarea
responsabilă a consiliilor locale.
S-a arătat că propunerea legislativă se încadrează în categoria legilor
ordinare, Camera Deputaților este cameră decizională, Senatul a respins
propunerea
legislativă,
Consiliul
Legislativ
avizează
negativ
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propunerea legislativă, Consiliul Economicși Social
propunerea legislativă.

avizează nefavorabil

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotarât cu unanimitate de
voturi întocmirea unui aviz negativ propunerii legislative.
La punctul 2 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul de lege pentru
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.4/2019 privind
transmiterea obiectivului de investiţii “Canal magistral Siret-Bărăgan” din
administrarea Ministerului Apelor şi Pădurilor, prin Administraţia Naţională
“Apele Române”, în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării
Rurale, prin Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare.
Proiectul de lege are ca obiect de reglementare transmiterea
obiectivului de investiţii „Canal magistral Siret-Bărăgan” din administrarea
Ministerului Apelor şi Pădurilor, prin Administraţia Naţională „Apele Române”,
în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin Agenţia
Naţională de Îmbunătăţiri Funciare.
S-a arătat că proiectul de lege se încadrează în categoria legilor
ordinare, Camera Deputa
ților este
cameră decizională, Senatul a
adoptat proiectul de lege, Consiliul Legislativ avizează favorabil proiectul
de lege.
În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotarât cu majoritate de
voturi întocmirea unui aviz favorabil proiectului de lege.
La punctul 3 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul de lege privind
unele măsuri necesare pentru implementarea proiectelor de importanţă
naţională în domeniul energiei electrice.
Proiectul de lege are ca obiect de reglementare instituirea cadrului
legal necesar implementării proiectelor de importanţă naţională pentru
reţeaua electrică de interes naţional şi strategic, precum şi a implementării
prevederilor Regulamentului (UE) nr.347/2013 privind liniile directoare
pentru infrastructurile energetice transeuropene. Regulamentul se aplică
direct în statele membre şi urmăreşte accelerarea renovării infrastructurilor
energetice existente şi construcţia unora noi, în vederea finalizării pieţei
interne a energiei, respectiv implementarea coridoarelor geografice prioritare
de infrastructură energetică identificate în domeniile energiei electrice,
gazelor şi petrolului. În scopul eficientizării acţiunii de implementare a
proiectelor de interes comun, Regulamentul (UE) nr.347/2013 prevede că
statele membre pot simplifica procedurile de autorizare, pentru a reduce
semnificativ durata realizării acestora. Astfel, prin propunerea legislativă
sunt instituite o serie de prevederi care să permită urgentarea realizării
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acestor proiecte, care se referă, în principal, la: constituirea drepturilor de uz
şi de servitute asupra terenurilor terţelor persoane în favoarea iniţiatorului
proiectului, durata acestora şi modul de exercitare a acestora, nerestricţionat
de acordul prealabil al proprietarilor; recunoaşterea expresă a caracterului
de proiect de importanţă naţională; reglementarea expresă a tuturor
drepturilor de uz şi servitute de care vor beneficia iniţiatorii proiectelor;
dreptul de a efectua lucrările aferente pe terenurile pe care se vor construi
platforme de lucru, pe terenurile pe care se instituie zone de protecţie,
precum şi pe terenurile ce permit accesul la acestea, dinspre şi către
drumurile publice; stabilirea prerogativelor iniţiatorului proiectului de a
identifica terenurile aferente investiţiei şi de a întocmi documentaţia
necesară realizării lucrărilor de construcţii; posibilitatea încheierii unui
protocol între iniţiatorul proiectului şi Agenţia Naţională de Cadastru şi
Publicitate Imobiliară în vederea stabilirii unei proceduri de identificare a
suprafeţelor de teren afectate de constituirea şi exercitarea drepturilor de uz
şi servitute; procedura de punere în executare a drepturilor reglementate
prin prezenta lege; procedura aplicabilă lucrărilor, eliberarea altor avize,
permise şi autorizaţii.
S-a arătat că proiectul de lege se încadrează în categoria legilor
organice, Camera Deputa
ților este
cameră decizională, Senatul a
adoptat proiectul de lege, Consiliul Legislativ avizează favorabil proiectul
de lege, Consiliul Economic și Social avizează favorabil proiectul de lege.
În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotarât cu majoritate de
voturi întocmirea unui raport preliminar de adoptare cu amendamente
admise proiectului de lege.
Lucrările Comisiei din data de 27 și 28 martie 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
Ion CUPĂ

SECRETAR
Petru FARAGO
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Consultant parlamentar, Ing. Andrei-Georgian Pîrvan
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