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Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 4, 5,
6 şi 7 iulie a.c.
La lucrările Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic din zilele de 4, 5, 6 şi 7
iulie a.c. au fost prezenţi 14 deputaţi din numărul total de 17 membri ai comisiei,
fiind absenți: domnul deputat Ioan Mihăilă (UNPR), Molnar Zsolt(UDMR)și domnul
deputat Laurențiu Roșca Țigăeru(UNPR).
La şedinţa din data de 5 iulie a.c. au participat în calitate de invitaţi: domnul Raul
Pop, secretar de stat în cadrul Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor; domnul
Nae-Muşetoiu Ion, sonsilier superior în cadrul Ministerului Mediului, Apelor şi
Pădurilor; doamna Roxana Şunică, director marketing în cadrul Recolamp;
doamna Simona Chirică, avocat în cadrul Schoenherr şi Asociaţii; domnul
Valentin Negoiţă, preşedinte în cadrul ECOTIC, domnul Dragoş Călugăru,
director general în cadrul ECOTIC; doamna Roxana Săndulescu, avocat în cadrul
ROREC; domnul Dan Paşcu, consilier juridic în cadrul ENVIRON; doamna Mihaela
Şerban, consilier mediu în cadrul ROREC; domnul Matei George, manager în
cadrul ARCTIC; doamna Raluca Buţurcă, senior consultant în cadrul EY România;
doamna Diana Popuţoaia, avocat în cadrul Dentons; doamna Laura Grigore,
avocat în cadrul Coaliţiei pentru Dezvoltarea României; domnul Cătălin Gurău,
director general în cadrul CECED România; domnul Constantin Damov,
vicepreşedinte în cadrul A.R.M.D (Green Group).
Lucrările comisiei din data de 5 iulie a.c. au fost conduse de doamna deputat
Lucia-Ana Varga, vicepreşedintele Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic.
Pe ordinea de zi aședinței din data de 5 iulie a.c. s -a aflat Proiectul de Lege
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.5/2015 privind
deşeurile de echipamente electrice şi electronice (Plx 451/2015) aflat în
acest moment în procedură parlamentară.

Proiectul de ordonanţă 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, Senatul a adoptat proiectul de lege, Consiliul
Legislativ a avizat favorabil proiectul de lege.
La dezbaterea pe articole a proiectului au luat cuvântul atât membrii comisiei,
reprezentanții guvernului cât şi invitaţii prezenți la ședință.
În cadrul discuțiilor au fost evidențiate următoarele aspecte :
- Importanța implicării autorităților locale în a înființa puncte de colectare ca parte
a serviciului către cetateni.
- Implicarea tuturor actorilor în realizarea ratelor minime de colectare.
-Garanția de finanțare a operațiunilor organizației colective contrar celor prevăzute
de Directivă.
- Limitarea pierderii DEEE în fluxurile de fier vechi unde tratarea improprie
generează emisii de poluanți și pierderi de materiale reciclabile
S-a convenit ca la următoareaședință a comisiei să fie discutate propunerile de
modificare a proiectului primite din partea Ministerului Mediului,și Apelor
Pădurilor.
Lucrările Comisiei din data de 4, 6și 7 iulie 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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