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Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 14
şi 16 iunie a.c.
În ziua de 14 iunie a.c. Comisia pentru mediuși echilibru ecologic a organizat
dezbaterea publică cu privire la 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.
Printre participanți s-au numărat 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; domnul Raul Pop, CCSS
Manager în cadrul EY România; doamna Raluca Buţurcă, CCSS Senior Consultant
în cadrul EY România; doamna Liliana Linculescu, Consilier Superior în cadrul
Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri; domnul NaeMuşetoiu Ion, Consilier Superior în cadrul Ministerului Mediului, Apelor şi
Pădurilor; doamna Diana Popuţoaia, Avocat în cadrul Dentons; doamna Laura
Grigore, Avocat în cadrul Coaliţiei pentru Dezvoltarea României; doamnul 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 14 iunie a.c au fost conduse de doamna deputat
Lucia-Ana Varga, vicepreşedintele Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic.
În cadrul dezbaterii au fost formulate o serie de puncte de vedere cu privire la
necesitatea îmbunătăţirii proiectului de lege, forma actuală antrenând un impact

negative semnificativ ca urmare a transpunerii incorecte și incomplete a Directivei
2012/19 a Parlamentului European și a Consiliului din 4 iulie 2012 privind deseurile
de echipamente electrice si electronice.
Participanții la dezbatere au semnalat faptul că întreaga responsabilitate financiară
și de atingere a țintelor de colectare a DEE este transferată în mod abuziv în
sarcina exclusivă a producătorilor deși Directiva 2012/19 nu prevede acest lucru.
De asemenea ordonan
ța încalcă dreptul producătorilor de a organiza și de a
exploata sisteme individuale sau colective de preluare a DEE, drept consacrat de
Directiva 2012/19, nu se reglementează rolul celorlalți actori care sunt implicați în
gestionarea DEE. S-a mai precizat faptul că ordonanța elimină rolul de garanție de
finanțare a organizației colective, contrar celor prevăzute de Directivă.
În finalul dezbaterii s-a evidențiat necesitatea realizării unui grup de lucru prin
intermediul căruia propunerile de modificare și comentariile publicului interest vor
fi gestionate în mod corespunzător astfel încât să fie adoptată o lege de aprobare
care să asigure o transpunere corectă și completă a Directivei 2012/19.
La lucrările Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic din zilele de 14 și 16 iunie
a.c. au fost prezenţi 19 deputaţi din numărul total de 20 membri ai comisiei, după
cum urmează: Carmen Ileana Moldovan (PSD), Ninel Peia (PSD), Cezar Cioată
(PSD), Varga Lucia-Ana (PNL), Vasile Daniel Suciu (PSD), Hubert Petru Ştefan
Thuma (PNL), Costel Alexe (PNL), Ştefan Burlacu (neafiliat), Cosma VladAlexandru (PSD), Victor Gheorghe Manea (PNL), Vlad Marcoci (PNL), Petru-Sorin
Marica (PSD), Aurelian Mihai (PNL), Molnár Zsolt (UDMR), Mircia Muntean (PSD),
Constantin Stelian-Emil Moţ (PSD), Clement Negruţ (neafiliat), Adriana Doina-Pană
(PSD), Laurenţiu Ţigăeru Roşca (UNPR) fiind absent: domnul deputat Ioan Mihăilă
(UNPR).
Lucrările Comisiei din data de 16 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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