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Procesul legislativ la Camera Deputaþilor -

aspecte procedurale privind dezbaterea ºi aprobarea proiectelor de legi de mediu
sau cu impact asupra mediului
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În perioada 1 ianuarie 2007 - 15 iunie 2007, Asociaþia ALMA-RO a realizat o cercetare
privind proiectele de legi de mediu sau cu impact asupra mediului dezbãtute la
Camera Deputaþilor. Cercetarea a vizat:
- identificarea numãrului de astfel de proiecte de lege dezbãtute;
- identificarea iniþiatorilor proiectelor de lege;
- comisiile permanente în care au fost analizate proiectele;
- stadiul proiectelor - în ce mãsurã au devenit legi, au fost respinse sau se aflã încã în
procedurã legislativã.
Pentru a identifica legile de mediu sau cu impact asupra mediului a fost utilizatã baza
de date de pe pagina web a Camerei Deputaþilor ºi au fost luate în considerare toate
proiectele legislative înregistrate dupã 1 ianuarie 2006. Indicatorii în funcþie de care
proiectele legislative au fost considerate de mediu sau cu impact asupra mediului au
fost urmãtoarele:
- obiectul proiectului de lege (protecþia mediului în general, protecþia aerului, protecþia
apei, protecþia solului, conservarea biodiversitãþii, sãnãtate publicã etc.) ºi
- posibilitatea ca proiectul de lege sã aibã impact asupra mediului (proiecte de lege din
domeniile industrie, transport, energie, construcþii etc.).
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Principalul iniþiator al proiectelor de legi de mediu sau cu
impact asupra mediului este
Guvernul (îi aparþin 57% dintre
proiecte), urmat de senatori
(27%),deputaþi (9%) ºi senatori
ºi deputaþi (7%).
88% dintre proiectele de lege
propuse de Guvern au fost
aprobate de Parlament. Pe de
altã parte, majoritatea proiectelor
de lege propuse de deputaþi ºi
senatori au fost respinse definitiv.

Dintre proiectele legislative pentru care
comisia de specialitate nu a fost consultatã,
48% au fost trimise pentru realizarea
raportului la Comisia pentru industrii ºi servicii,
iar 32% la Comisia pentru Agriculturã.
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De asemenea, procentul de proiecte legislative aprobate de Parlament care au fost
dezbãtute în fond de CAPATEE (70%) este foarte apropiat de acela al proiectelor care
nu au fost trimise cãtre comisie spre dezbatere (65%).
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Analiza calitativã a proiectelor de lege dezbãtute de comisia de specialitate a relevat
cã o bunã parte dintre proiectele de lege aveau impact direct asupra administraþiei

Un Parlament mai verde!
Buletin informativ
publice locale, prin urmare nu se poate stabili cu exactitate câte dintre proiectele
respective au fost dezbãtute în comisie luând în considerare impactul asupra mediului.
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Rezultatele acestei cercetãri ne permit sã formulãm o serie de concluzii ºi
recomandãri pentru îmbunãtãþirea procesului legislativ la Camera Deputaþilor în ceea
ce priveºte legile de mediu sau cu impact asupra mediului:
- un numãr important de proiecte de lege nu au fost dezbãtute de comisia de
specialitate a Camerei Deputaþilor, ceea ce afecteazã calitatea reglementãrilor în
ceea ce priveºte protecþia mediului, în special din domeniile industrie, transport,
energie ºi construcþii;
- majoritatea iniþiativelor legislative aparþin Guvernului, între acestea regãsindu-se ºi
cele mai multe proiecte de lege aprobate; pe de altã parte, majoritatea iniþiativelor
senatorilor ºi deputaþilor sunt respinse definitiv;
- deputaþii îºi asumã rareori iniþiative legislative de mediu, însã frecvenþa acestora este
mai mare în cazul senatorilor;
- majoritatea proiectelor legislative pentru care nu a fost consultatã comisia de
specialitate, dar care se estimeazã cã au impact asupra mediului, au devenit legi.
În acest context, trebuie menþionat faptul cã în Comisia pentru administraþie publicã,
amenajarea teritoriului ºi echilibru ecologic, majoritatea deputaþilor nu au consilieri pe
probleme de mediu, prin urmare este dificil de spus în ce mãsurã membrii comisiei au
acces la informaþii de specialitate ºi se pot pronunþa în cunoºtinþã de cauzã asupra
legilor de mediu sau cu impact asupra mediului.
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Pe 26 iunie 2007, la iniþiativa deputaþilor
Varujan Pambuccian (membru al
Comisiei pentru Tehnologia informaþiei ºi
comunicaþiilor) ºi Andrian Mihei (membru
al Comisiei pentru Industrii ºi Servicii), a
fost depusã la Biroul Permanent al
Camerei Deputaþilor cererea de înfiinþare
a Comisiei pentru Protecþia mediului ºi
ecologie.
În calitate de comisie permanentã a Camerei Deputaþilor, aceasta poate contribui
la soluþionarea urmãtoarelor probleme:
1. Inexistenþa unei comisii permanente
care sã aibã atribuþii exclusive pentru
analiza ºi dezbaterea proiectelor de
lege de mediu sau cu impact asupra
mediului. Þinând cont de caracterul
intersectorial al protecþiei mediului,
majoritatea proiectelor legislative vor
necesita evaluarea impactului asupra
mediului ºi analiza acestuia, lucru care
nu este posibil dacã aceste atribuþii
sunt alocate unei alte comisii permanente, inclusiv din punct de vedere
al eficienþei procedurii de analizã.
2. O serie de proiecte legislative din
domeniile industrie, energie, construcþii sau agriculturã/silviculturã nu sunt
supuse dezbaterii Comisiei pentru

Administraþie Publicã, Amenajarea
Teritoriului ºi Echilibru Ecologic, deºi
impactul acestora asupra mediului
este considerabil. Procedurile parlamentare nu sunt destul de clare pentru
a asigura cã pentru fiecare proiect
legislativ sunt sesizate comisiile cu
atribuþii în domeniile vizate de acesta.
3. Din punct de vedere al validitãþii ºi
credibilitãþii analizei aspectelor de
mediu în acest moment, structura
comisiilor nu asigurã dezbaterea
obiectivã a proiectelor de lege. Spre
exemplu, în momentul actual, legislaþia
de mediu este dezbãtutã în aceeaºi
comisie care analizeazã proiecte
privind administraþia publicã ºi amenajarea teritoriului, aspecte aflate în mod
frecvent în conflict cu domeniul
protecþiei mediului.
4. Deºi Camera Deputaþilor este camerã
decizionalã pentru legislaþia din
domeniul mediului, nu existã un grup
reprezentativ de deputaþi care sã aibã
acces la expertizã ºi informaþii în acest
sens, ceea ce afecteazã calitatea
analizei legislaþiei de mediu ºi implicarea deputaþilor în rezolvarea unor
probleme identificate în circumscripþii
pe cale legislativã.

Titlul proiectului: Un Parlament mai verde!
Editor: Fundaþia TERRA Mileniul III ºi Asociaþia ALMA-RO
Data publicãrii: iunie 2007
Conþinutul acestui material nu reprezintã în mod necesar poziþia oficialã a Uniunii Europene.

