COMISIA PENTRU MEDIU ŞI ECHILIBRU ECOLOGIC
24.09.2015
NR. 4C-27/258

SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIE
din 22 şi 24 septembrie 2015
Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic şi-a desfăşurat lucrările în
zilele de 22 şi 24 septembrie a.c.
În ziua de 22 septembrie a.c., a avut loc şedinţa comună a Comisiei
pentru mediu şi echilibru ecologic cu Comisia pentru industrii şi servicii.
La şedinţa comună din data de 22 septembrie a.c. au participat în
calitate de invitaţi: domnul Serban Geanin, director operatiuni, ECOROM Ambalaje, domnul Dumitru Sorinel, manager proiect , ECO-ROM
Ambalaje, domnul Popescu Sorin Cristian, director general, ECO- ROM
Ambalaje, doamna Cazan Emanuela, consilier superior, Ministerul
Economiei, doamna Frasineanu Mihaela, director, Ministerul Mediului,
Apelor şi Pădurilor.
Pe ordinea de zi a şedinţei comune a figurat următorul punct:
1.Pl-x566/2015 Proiect de Lege privind modalitatea de gestionare a
ambalajelor şi a deşeurilor provenite din ambalaje
În urma dezbaterilor, membrii celor două comisii au hotărât cu
majoritate de voturi adoptarea proiectului de lege.
După finalizarea şedinţei comune, membrii Comisiei pentru mediu şi
echilibru ecologic au continuat dezbaterile asupra ordinii de zi a
comisiei.
Pe ordinea de zi au figurat următoarele puncte:
SESIZĂRI ÎN FOND
1. Pl-x540/2015 Proiect de Lege pentru acceptarea celui de-al doilea
amendament la Convenţia privind evaluarea impactului asupra mediului
în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991,
ratificată de România prin Legea nr.22/2001, adoptat prin Decizia III/7
a celei de-a treia Reuniuni a părţilor, la Cavtat din 01-04 iunie 2004

2. PL-x537/2015 Proiect de Lege pentru acceptarea Amendamentului
de la Doha, adoptat la Doha, la 8 decembrie 2012, la Protocolul de la
Kyoto la Convenţia-cadru a Naţiunilor Unite asupra schimbărilor
climatice, adoptat la 11 decembrie 1997
3. PL-x417/2015 Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.34/2013 privind organizarea, administrarea şi
exploatarea pajiştilor permanente pentru modificarea şi completarea
Legii fondului funciar nr.18/1991
La punctul 1 al ordinii de zi, proiectul de lege a fost adoptat cu
unanimitate de voturi.
La punctul 2 al ordinii de zi, proiectul de lege a fost adoptat cu
unanimitate de voturi.
La punctul 3 al ordinii de zi, proiectul de lege a fost amânat cu
unanimitate de voturi.
La şedinţa din 24 septembrie a.c. au participat ca invitaţi: domnul
Barbu Florin, director general din partea Administraţiei Naţionale a
Îmbunătăţirilor Funciare şi domnul Apostol Valentin, consilier din partea
Ministerului Agriculturii şi Dezvoltarii Rurale
Lucrările comisiei din data de 24 septembrie a.c au fost conduse de
doamna deputat Carmen Ileana Moldovan, preşedintele Comisiei pentru
mediu şi echilibru ecologic.
Pe ordinea de zi a figurat următorul punct:
Plx-398/2013 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.79/2013 privind modificarea şi completarea
Legii îmbunătăţirilor funciare nr.138/2004, pentru completarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.82/2011 privind unele măsuri de
organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare, precum şi pentru
modificarea literei e) a alineatului (6) al articolului 3 din Legea
nr.220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii
energiei din surse regenerabile de energie
În urma dezbaterilor, membrii celor două comisii au hotărât cu
majoritate de voturi adoptarea proiectului de lege.
La lucrările Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic din ziua de 22
septembrie a.c. au fost prezenţi 15 deputaţi din numărul total de 20
membri ai comisiei, după cum urmează: Carmen Ileana Moldovan(PSD),
Cioată Cezar (ALDE), Peia Ninel(PSD), Suciu Vasile-Daniel(PSD),Thuma
Hubert Petru Ştefan (PNL), Alexe Costel (PNL), Burlacu Ştefan (ND),

Cozma Vlad-Alexandru(PSD), Manea Victor- Gheorghe(PNL), Marica
Petru-Sorin (PSD), Aurelian Mihai (PNL), Molnár Zsolt(UDMR), Negruţ
Clement
(neafiliat),
Pană
Adriana-Doina(PSD),
Ţigăeru
Roşca
Laurenţiu(PSD), fiind absenţi: doamna deputat Varga Lucia-Ana(PNL),
domnul deputat Marcoci Vlad (PSD),
domnul deputat Mihăilă
Ioan(PSD), domnul deputat Moţ Constantin-Stelian-Emil(PSD), domnul
deputat Muntean Mircia(PSD).
La lucrările Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic din ziua de 24
septembrie a.c. au fost prezenţi 16 deputaţi din numărul total de 20
membri ai comisiei, după cum urmează: Carmen Ileana Moldovan(PSD),
Cioată Cezar (ALDE), Peia Ninel(PSD),Varga Lucia-Ana(PNL), Suciu
Vasile-Daniel(PSD),Thuma Hubert Petru Ştefan (PNL), Alexe Costel
(PNL), Burlacu Ştefan (ND), Cozma Vlad-Alexandru(PSD), Manea VictorGheorghe(PNL), Marica Petru-Sorin (PSD), Aurelian Mihai (PNL),
Muntean Mircia(PSD),
Negruţ Clement (neafiliat), Pană AdrianaDoina(PSD), Ţigăeru Roşca Laurenţiu(PSD), fiind absenţi: domnul
deputat Marcoci Vlad (PSD), domnul deputat Mihăilă Ioan(PSD), domnul
deputat Moţ Constantin-Stelian-Emil(PSD), domnul deputat Molnár
Zsolt(UDMR).
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