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PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR

COMISIA PENTRU MEDIU ŞI ECHILIBRU ECOLOGIC

București, 16.09.2020
Nr.4c-8/843

BIROUL PERMANENT AL
CAMEREI DEPUTAŢILOR

Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL asupra proiectului de Lege pentru

acceptarea Amendamentului adoptat la cea de-a cincea Conferinţă a Părţilor,

la Lillafüred, la 12 octombrie 2017, la Convenţia-cadru privind protecţia şi

dezvoltarea durabilă a Carpaţilor, adoptată la Kiev, la 22 mai 2003, trimis

Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic cu adresa nr.PLx.487 din 02

septembrie 2020.

VICEPREŞEDINTE,

Lucian Eduard SIMION
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RAPORT

asupra proiectului de Lege pentru acceptarea Amendamentului adoptat

la cea de-a cincea Conferinţă a Părţilor, la Lillafüred, la 12 octombrie

2017, la Convenţia-cadru privind protecţia şi dezvoltarea durabilă a

Carpaţilor, adoptată la Kiev, la 22 mai 2003

În conformitate cu prevederile art.94 din Regulamentul Camerei Deputaţilor,
republicat, Comisia pentru mediu si echilibru ecologic a fost sesizată spre dezbatere în
fond, cu proiectul de Lege pentru acceptarea Amendamentului adoptat la cea
de a cincea Conferință a Părților, la Lillafüred, la 12 octombrie 2017, la
Convenția cadru privind protecția și dezvoltarea durabilă a Carpaților,
adoptată la Kiev la 22 mai 2003, transmis cu adresa nr.PLx.487 din 1septembrie
2020 şi înregistrat sub nr.4c-8/843/02.09.2020.

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare acceptarea Amendamentului
adoptat la cea de-a cincea Conferinţă a Părţilor, la Lillafűred, la 12 octombrie 2017, la
Convenţia-cadru privind protecţia şi dezvoltarea durabilă a Carpaţilor, adoptată la Kiev,
la 22 mai 2003. Astfel, se are în vedere aplicarea de politici care au ca scop reducerea
efectelor schimbărilor climatice în toate sectoarele relevante la Convenţie, politici care
au ca scop adaptarea la schimbările climatice prin promovarea cercetării şi cooperării
ştiinţifice, integrării trans-sectoriale, cooperării transnaţionale, creşterii nivelului de
conştientizare, participării publicului şi cooperării tuturor părţilor interesate,
promovarea proceselor de planificare şi de încurajare a adaptării la nivel local şi
implementarea de acţiuni, în special în zonele şi sectoarele cele mai vulnerabile şi
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întreprinderea de măsuri integrate de reducere a riscului de minimizare a efectelor
adverse ale schimbărilor climatice, în special ale fenomenelor meteorologice extreme.

Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de lege, cu observaţii şi
propuneri (nr. 852/24.08.2020).

În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor,
republicat, Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic a dezbătut proiectul de lege în
ședința online din 15 septembrie 2020.

Din numărul total de 16 membri ai Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic au
fost prezenți la dezbatere 14 deputaţi.

În conformitate cu prevederile art.55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor,
republicat, la dezbaterea proiectului de Lege a fost prezent domnul Iulian Octavian
STANA, secretar de stat în cadrul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor.

În urma examinării proiectului de Lege şi a opiniilor exprimate, membrii comisiei
au hotărât, cu unanimitate de voturi, adoptarea proiectului de Lege pentru acceptarea
Amendamentului adoptat la cea de-a cincea Conferinţă a Părţilor, la Lillafüred, la 12
octombrie 2017, la Convenţia-cadru privind protecţia şi dezvoltarea durabilă a
Carpaţilor, adoptată la Kiev, la 22 mai 2003.

În raport de obiectul şi conţinutul reglementării, proiectul de lege face parte din
categoria legilor ordinare.

Conform dispoziţiilor art.75 alin.(2) din Constituţia României, republicată şi ale
art. 112 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor este
Prima Cameră sesizată.

PREŞEDINTE, SECRETAR,

Lucian Eduard SIMION Gheorghe Dănuț BOGDAN

Consilier parlamentar,

Andreea Negulescu
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