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PROCES VERBAL

Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului şi-a desfăşurat 
lucrările în ziua de  26.03.2013  ora 14:00,  fiind prezenţi următorii membri ai Comisiei:  

Lucrările sedinţei au fost conduse de domnul senator Fifor  Mihai-Viorel  : Secretar -  la Comisia 
pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului.

Membrii Comisiei au aprobat următoarea ordine de zi:

al şedinţei Comisiei din data  : 26.03.2013  ora 14:00

Domnul Vâlcov  Darius-Bogdan - Senator PSD (Grup PSD ) - Preşedinte;

Domnul Popa  Ion - Senator PNL (Grup PNL ) - Vicepreşedinte;

Domnul Fifor  Mihai-Viorel - Senator PSD (Grup PSD ) - Secretar;

Domnul Cadâr  Leonard - Senator PD-L (Grup PDL ) - Membru;

Domnul Chiriac  Viorel - Senator PSD (Grup PSD ) - Membru;

Domnul Deneş  Ioan - Senator PNL (Grup PNL ) - Membru;

Domnul Grigoraş  Viorel - Senator PNL (Grup PNL ) - Membru;

Domnul Klárik  László-Attila - Senator UDMR (Grup UDMR ) - Membru;

Domnul Moga  Nicolae - Senator PSD (Grup PSD ) - Membru;

Domnul Purec  Ion-Simeon - Senator PP-DD (Grup PP-DD ) - Membru;

Domnul Volosevici  Andrei-Liviu - Senator PD-L (Grup PDL ) - Membru;

1 . Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.9/2013 privind timbrul de 
mediu pentru autovehicule

(L51/2013) Raport 

2 . Proiect de lege pentru ratificarea Protocolului adiţional Nagoya-Kuala Lumpur privind răspunderea şi 
repararea prejudiciului, încheiat la Nagoya la 15 octombrie 2010, deschis spre semnare la 7 martie 2011 
şi semnat de România la 11 mai 2011 la New York, la Protocolul de la Cartagena privind biosecuritatea, 
adoptat la Montreal la 29 ianuarie 2000, la Convenţia privind diversitatea biologică (semnată la 5 iunie 
1992 la Rio de Janeiro)

(L62/2013) Raport  comun cu : 
Comisia pentru sănătate publică

Raport 

La punctul 1  pe ordinea de zi s-a discutat proiectul de lege,  L51/2013 : 
Reglementează continuarea strategiei de reducere a emisiilor de CO2 şi a emisiilor de poluanţi cu impact 
asupra mediului, prin aplicarea unui timbru de mediu autovehiculelor, în raport cu gradul de poluare. Sumele 
astfel colectate vor constitui venit la bugetul Fondului pentru Mediu având ca destinaţie exclusivă finanţarea 
proiectelor şi programelor pentru protecţia mediului. Se introduce o metodă de calcul care să permită taxarea 
corectă şi reală a poluatorilor, bazată pe cantitatea de emisii de CO2, în cadrul normei de poluare şi vechimea 
autovehiculului.
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S-a precizat că proiectul de lege,  se supune spre dezbatere şi adoptare Senatului, in calitate de Primă Cameră 
sesizată; Consiliul Legislativ a transmis aviz favorabil -  (84/19.02.2013);

AFMLa lucrările şedinţei au fost invitaţi reprezentanti ai :

MMSC

MT

MAE

MAI

MFP

La lucrările şedinţei au participat :

- Domnul Gearap Adrian : Preşedinte - AFM .

- Domnul Brezuica Cornel : Director - AFM .

In urma dezbaterii, membrii prezenţi  au hotărât   cu 7 voturi pentru, 3 voturi  împotrivă  şi 0 
abţineri, să adopte - raport de admitere cu amendamente.

Raport comun cu 

La punctul 2  pe ordinea de zi s-a discutat proiectul de lege,  L62/2013 : 
Ratificarea Protocolului adiţional Nagoya-Kuala Lumpur privind răspunderea şi repararea prejudiciului, încheiat 
la Nagoya la 15 octombrie 2010, deschis spre semnare la 7 martie 2011 şi semnat de România la 11 mai 2011 
la New York, la Protocolul de la Cartagena privind biosecuritatea, adoptat la Montreal la 29 ianuarie 2000, la 
Convenţia privind diversitatea biologică (semnată la 5 iunie 1992 la Rio de Janeiro). Potrivit Expunerii de 
motive, în cadrul procesului de elaborare a acestui instrument juridic, Comisia Europeană a acţionat în calitate 
de negociator UE, pe baza mandatului adoptat de Consiliul UE şi totodată, proiectul de act normativ va avea 
impact favorabil asupra mediului înconjurător şi asupra sănătăţii umane prin stabilirea de reguli şi proceduri 
internaţionale  în domeniul răspunderii şi reparării prejudiciului produs de organismele modificate genetic prin 
mişcarea lor transfrontieră, intenţionată şi neintenţionată

Comisia pentru sănătate publică

S-a precizat că proiectul de lege,  conform art. 74 din Constitutie face parte din categoria legilor ordinare; se 
supune spre dezbatere şi adoptare Senatului, in calitate de  Cameră Decizională; Consiliul Legislativ a transmis 
aviz favorabil -  (964/22.11.2012);

MAELa lucrările şedinţei au fost invitaţi reprezentanti ai :

MMSC

MJ

La lucrările şedinţei au participat :

- Doamna Juganaru Anne : Secretar de stat - MMSC .

In urma dezbaterii, membrii prezenţi  au hotărât   cu 11 voturi pentru, 0 voturi  împotrivă  şi 0 
abţineri, să adopte - raport de admitere.
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