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SINTEZA
lucrărilor Comisiei din 3 mai 2018

În data de 3 mai 2018, Comisia a avut pe ordinea de zi dezbaterea unor acte
europene:
1. Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul
Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - O strategie
europeană pentru materialele plastice într-o economie circulară,
COM(2018) 28
2. Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul
Economic și Social European și Comitetul Regiunilor cu privire la punerea
în aplicare a pachetului de măsuri privind economia circulară: opțiuni
pentru abordarea interfeței dintre legile privind substanțele chimice,
produsele și deșeurile, COM(2018) 32
Lucrările au fost conduse de către domnul deputat Angel TÎLVĂR, preşedintele
comisiei.
La dezbateri au participat doamna Ana NISTORESCU și domnul Constantin
REBEDEA, reprezentanți ai Ministerului Mediului, care au adus precizări referitoare
la stadiul „Programului naţional pentru o economie circulară”.
Domnul Angel Tîlvăr a subliniat faptul că România este într-o situaţie
necorespunzătoare în privinţa gestiunii deşeurilor, producând şapte milioane de
tone de gunoi anual şi reciclând doar 5%. Politica de transformare a economiei
europene într-una circulară, în care deșeurile devin o resursă, creează o serie de
oportunități pentru mediul de afaceri, dar și obligații pentru România.
Membrii Comisiei pentru afaceri europene sunt interesaţi de o recuperare valorică a
„productivităţii resurselor”, una dintre cele mai scăzute din UE.
Din discuţii a reieşit faptul că, deși există cadru legal încă din anul 2011, este
nevoie de o mai bună aplicare, infrastructura adecvată fiind deficitară. Pentru
implementarea unei economii circulare, este necesar un management integrat al
deșeurilor, prin eforturi conjugate ale autorităților locale și centrale, ale societății
civile, dar și ale cetățenilor.
Reprezentanţii Ministerului Mediului au evidenţiat necesitatea derulării unor
campanii cu rolul de a opri comportamentul dăunător şi distructiv al populaţiei, dar
şi de încurajare a colectării selective și reciclării. În același timp, cetățenii trebuie
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să coopereze cu autoritățile și să conștientizeze că o colectare inteligentă le poate
aduce doar beneficii.
Observațiile și informațiile desprinse din dezbateri vor fi folosite la adoptarea
opiniilor asupra celor două acte ale Uniunii Europene ce se află pe agenda de lucru
a comisiei pentru analiză în fond.

Din totalul de 23 de membri ai Comisiei, și-au înregistrat prezența 11 deputați:
Angel TÎLVĂR (PSD), Roberta Alma ANASTASE (PNL), BENKO Erika (UDMR), Ștefan
MUȘOIU (PSD), Romeo Florin NICOARĂ (PNL), Dănuț BICA (PNL), Vasile GUDU
(PNL), Roxana Mînzatu (PSD), Victor Viorel PONTA (neafiliat), Cristina Mădălina
PRUNĂ (USR), Dan VÎLCEANU (PNL).
Au absentat motivat: Radu Costin VASILICĂ (PSD), Ilie Dan BARNA (USR), Nicolae
BĂNICIOIU (PSD), Ana BIRCHALL (PSD), Simona BUCURA-OPRESCU (PSD), Ion
Marcel CIOLACU (PSD), Andrei Dominic GEREA (ALDE), Giureci-Slobodan GHERA
(Minorități), Cristian GHINEA (USR), Rovana PLUMB (PSD), Eugen TOMAC (PMP),
Adriana Diana TUȘA (PSD).
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