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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

COMISIA PENTRU MEDIU ŞI ECHILIBRU ECOLOGIC 
 

Bucureşti, 11.09.2017 
                                                                                       Nr.4c-27/587                            

 
 
   Către, 

   BIROUL PERMANENT AL 

   CAMEREI DEPUTAŢILOR 
 

 

Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL asupra proiectului de Lege pentru 

acceptarea amendamentelor adoptate prin deciziile 2012/1 şi 2012/2 cu ocazia celei 

de-a treizecea reuniuni a Organismului Executiv, la Geneva                                                                                                                                                                                      

la 30 aprilie-4 mai 2012, la Protocolul Convenţiei asupra poluării atmosferice 

transfrontiere pe distanţe lungi, încheiată la Geneva, la 13 noiembrie 1979, 

referitor la reducerea acidifierii, eutrofizării şi nivelului de ozon troposferic, adoptat 

la Gothenburg la 1 decembrie 1999, şi pentru acceptarea amendamentelor 

adoptate prin deciziile 2012/5 şi 2012/6 cu ocazia celei de-a treizeci şi una reuniuni 

a Organismului Executiv, la Geneva, la 11-13 decembrie 2012, la Protocolul 

Convenţiei asupra poluării atmosferice transfrontiere pe distanţe lungi, încheiată la 

Geneva la 13 noiembrie 1979, referitor la metalele grele, adoptat la Aarhus la 24 

iunie 1998, trimis Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic cu adresa nr.PLx.231 

din 19 iunie 2017, înregistrat cu nr.4c-27/364/20.06.2017.  
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asupra proiectului de Lege pentru acceptarea amendamentelor adoptate 

prin deciziile 2012/1 şi 2012/2 cu ocazia celei de-a treizecea reuniuni a 

Organismului Executiv, la Geneva la 30 aprilie-4 mai 2012, la Protocolul 

Convenţiei asupra poluării atmosferice transfrontiere pe distanţe lungi, 

încheiată la Geneva, la 13 noiembrie 1979, referitor la reducerea 

acidifierii, eutrofizării şi nivelului de ozon troposferic, adoptat la 

Gothenburg la 1 decembrie 1999, şi pentru acceptarea amendamentelor 

adoptate prin deciziile 2012/5 şi 2012/6 cu ocazia celei de-a treizeci şi 

una reuniuni a Organismului Executiv, la Geneva, la 11-13 decembrie 

2012, la Protocolul Convenţiei asupra poluării atmosferice transfrontiere 

pe distanţe lungi, încheiată la Geneva la 13 noiembrie 1979, referitor la 

metalele grele, adoptat la Aarhus la 24 iunie 1998 

 
În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, cu modificările și completările u lterioare, Comisia pentru mediu şi 

echilibru ecologic a fost sesizată spre dezbatere în fond, cu proiectul de Lege pentru 

acceptarea amendamentelor adoptate prin deciziile 2012/1 şi 2012/2 cu ocazia celei 

de-a treizecea reuniuni a Organismului Executiv, la Geneva, la 30 aprilie-4 mai 

2012, la Protocolul Convenţiei asupra poluării atmosferice transfrontiere pe distanţe 

lungi, încheiată la Geneva, la 13 noiembrie 1979, referitor la reducerea acidifierii, 

eutrofizării şi nivelului de ozon troposferic, adoptat la Gothenburg la 1 decembrie 

1999, şi pentru acceptarea amendamentelor adoptate prin deciziile 2012/5 şi 2012/6 

cu ocazia celei de-a treizeci şi una reuniuni a Organismului Executiv, la Geneva la 

11-13 decembrie 2012, la Protocolul Convenţiei asupra poluării atmosferice 
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transfrontiere pe distanţe lungi, încheiată la Geneva la 13 noiembrie 1979, referitor 

la metalele grele, adoptat la Aarhus la 24 iunie 1998, trimis cu adresa nr. PLx.231 

din 19 iunie 2017 şi înregistrat cu nr.4c-27/364/20.06.2017. 

Camera Deputaţilor este  

În urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate membrii Comisiei au hotărât, 

cu unanimitate de voturi, adoptarea proiectului de Lege pentru acceptarea 

amendamentelor adoptate prin deciziile 2012/1 şi 2012/2 cu ocazia celei de-a 

treizecea reuniuni a Organismului Executiv, la Geneva, la 30 aprilie-4 mai 2012, la 

Protocolul Convenţiei asupra poluării atmosferice transfrontiere pe distanţe lungi, 

încheiată la Geneva, la 13 noiembrie 1979, referitor la reducerea acidifierii, 

eutrofizării şi nivelului de ozon troposferic, adoptat la Gothenburg la 1 decembrie 

primă Cameră sesizată potrivit prevederilor 

art.75 din Constituţia României, republicată şi ale art.92, alin (8) din Regulamentul 

Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare.  

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare, printre altele, extinderea 

obiectivelor de reducere a emisiilor până în anul 2020, prin stabilirea pentru fiecare 

Parte/Stat Membru de angajamente de reducere a emisiilor (exprimate ca % de 

reducere a emisiilor până la anul 2020, faţă de nivelul emisiilor aferent anului de 

referinţă , respectiv anul 2005) pentru dioxidul de sulf (SO2), oxid de azot (NOx), 

compuşi organici volatili (COV), amoniac (NH3) şi ca element de noutate 

angajamente de incluse în Anexa II la protocol. Se pune accentul pe efectele 

particulelor în suspensie asupra sănătăţii deoarece acestea sunt cele mai dăunătoare 

şi pot fi exprimate în valoare monetară pentru a fi comparate cu uşurinţă cu 

costurile. Protocolul revizuit stabileşte, de asemenea, valori limită mai restrictive 

pentru emisiile poluante de la surse specifice staţionare şi mobile şi necesită 

utilizarea celor mai bune tehnici disponibile în domeniu. 

La întocmirea prezentului raport, Comisia a avut în vedere avizul favorabil al 

Consiliului Legislativ (nr.328/11.05.2017), avizul favorabil al Comisiei juridice, de 

disciplină şi imunităţi (PL-x.231/2017/29.06.2017), precum și avizul favorabil al 

Comisiei pentru politică externă (4c-13/35/27.06.2017); 

În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru mediu şi 

echilibru ecologic a examinat proiectul de lege în şedinţa din 5 septembrie 2017. 

Din numărul total de 17 membri ai Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic 

au fost prezenți la dezbatere 12 deputaţi. 
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1999, şi pentru acceptarea amendamentelor adoptate prin deciziile 2012/5 şi 2012/6 

cu ocazia celei de-a treizeci şi una reuniuni a Organismului Executiv, la Geneva la 

11-13 decembrie 2012, la Protocolul Convenţiei asupra poluării atmosferice 

transfrontiere pe distanţe lungi, încheiată la Geneva la 13 noiembrie 1979, referitor 

la metalele grele, adoptat la Aarhus la 24 iunie 1998. 

În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din 

categoria legilor ordinare. 

 

                          
PREŞEDINTE, SECRETAR, 

ION CUPĂ  PETRU FARAGO  

 

                                                                                        
Consilier parlamentar, 
 Andreea Negulescu
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