COMISIA PENTRU MEDIU ŞI ECHILIBRU ECOLOGIC
18.06.2015

PROCES VERBAL
din 16 şi 18 iunie 2015
Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic şi-a desfăşurat lucrările în
zilele de 16 şi 18 iunie a.c.
La lucrările Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic din ziua de 16
iunie a.c. din numărul total de 21 membri ai Comisie au fost prezenţi
21 deputaţi.
La lucrările Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic din ziua de 18
iunie a.c. din numărul total de 21 membri ai Comisie au fost prezenţi
21 deputaţi.
La şedinţa din data de 16 iunie a.c. au participat în calitate de
invitaţi:doamna Voicu Mariana, director, Ministerul Economiei,
Comerţului şi Turismului.
Lucrările comisiei din data de 16 iunie a.c au fost conduse de doamna
deputat Carmen Ileana Moldovan, preşedintele Comisiei pentru mediu
şi echilibru ecologic.
Pe ordinea de zi au figurat următoarele puncte:
SESIZĂRI ÎN FOND
1. PL-x 360/2015 Propunere legislativă privind protejarea pădurilor
din România
2. PL-x 451/2015 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.5/2015 privind deşeurile de echipamente
electrice şi electronice
La punctul 1 al ordinii de zi a fost prezentată propunerea legislativă
privind protejarea pădurilor din România (Plx360/2015).
Propunerea legislativă are ca obiect reglementarea protejării pădurilor
din România, intervenţiile legislative vizând, potrivit expunerii de
motive stoparea defrişărilor motivate de exporturile masive de masă
lemnoasă în stare brută care au dus la un adevărat dezastru ecologic
în ţara noastră".

S-a arătat că propunerea legislativă se încadrează în categoria legilor
organice, Camera Deputaţilor este Cameră Decizională, Consiliul
Legislativ avizează favorabil propunerea legislativă, Senatul a
respins propunerea legislativă.
Supusă dezbaterilor, respectiva propunere legislativă a fost amânată
cu unanimitate de voturi.
La punctul 2 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul de Lege pentru
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.5/2015 privind
deşeurile de echipamente electrice şi electronice
Proiectul de ordonanţă de urgenţă are ca obiect crearea cadrului legal
unitar privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice, ca
urmare a necesităţii adaptării şi actualizării legislaţiei naţionale cu noile
reglementări europene în acest domeniu, în contextul îndeplinirii
angajamentelor ce-i revin României şi care derivă din calitatea sa de
stat membru al Uniunii Europene, evitând astfel, eventualele sancţiuni
generate de nerespectarea legislaţiei europene, prin depăşirea
termenului de transpunere a Directivei nr.2012/19/UE a Parlamentului
European şi a Consiliului din 4 iulie 2012 privind deşeurile de
echipamente electrice şi electronice (DEEE), respectiv 14 februarie
2014, precum şi prin încălcarea, de către autorităţile române, a
angajamentului de a transpune respectivul act european până la
sfârşitul lunii august 2014, contribuind la reducerea deşeurilor şi la
eficientizarea valorificării resurselor, prin promovarea de noi standarde
privind colectarea, reutilizarea şi reciclarea echipamentelor electronice
uzate.
S-a arătat că proiectul de lege se încadrează în categoria legilor
ordinare, Camera Deputaţilor este Cameră Decizională, Consiliul
Legislativ avizează favorabil proiectul de lege, Senatul a
adoptat proiectul de lege.
Supus dezbaterilor, respectivul proiect de lege a fost amânat cu
unanimitate de voturi.
Lucrările Comisiei din data de 18 iunie a.c. s-au desfăşurat în cadrul
grupurilor de lucru constituite în vederea studierii proiectelor de lege şi
a altor documente înregistrate la Comisie.
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