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Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 23,
24 și 25 mai a.c.
La lucrările Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic din data de 23 mai a.c. au
fost prezenţi 13 deputaţi din numărul total de 14 membri ai comisiei, domnul
deputat Zainea Cornel(USR) fiind înlocuit de domnul deputat Popescu Nicolae
Daniel(USR).
La lucrările Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic din data de 24 mai a.c. au
fost prezenţi 14 deputaţi din numărul total de 14 membri ai comisiei.
La lucrările Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic din data de 25 mai a.c. au
fost prezenţi 13 deputaţi din numărul total de 14 membri ai comisiei, fiind
absent domnul deputat Farago Petru(UDMR).
La şedinţa din data de 23 mai a.c. au participat în calitate de invitaţi: domnul
Laurențiu–Adrian Neculaescu, secretar de stat în cadrul Ministerului Mediului;
doamna Cecilia Martin, director în cadrul Ministerului Mediului; doamna Patruti
Emilia, director în cadrul Asociației Naționale pentru Băuturi Răcoritoare; domnul
Mihai Sauciuc, manager în cadrul Asociației Berarii României; domnul Gabriel
Moiceanu, președintele Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Servsal; domnul
Radu Lasăroiu, președintele Patronatulu i Apelor Minerale Naturale din România;
domnul Orban Andrei, pre
ședintele Asociației ENVIRON; domnul Bădălică
Adrian, manager în cadrul ECO-PAPER S.A.; doamna Lorita Constantinescu,
director în cadrul ECO-ROM Ambalaje; domnul Doru Manea, director general în
cadrul FEPRA International S.A.; domnul Doru Cristiu, director executiv în cadrul
Asociației Române pentru Ambalaje și Mediu; domnul Iuliean Horne
ț ,
președintele Patronatului Investitorilor Autohtoni; domnul Dragoș Călugăru,
președintele Asociației ECOTIC.

Lucrările comisiei din data de 23 mai a.c. au fost conduse de domnul deputat
Remus-Adrian Borza, preşedintele Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic.
Pe ordinea de zi a şedinței din data de 23 mai
proiecte:

a.c. au figurat următoarele

FOND
1. PL-x nr. 538/2016 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.211/2011
privind regimul deşeurilor;
2. Pl-x nr. 113/2017 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.68/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr.211/2011
privind regimul deşeurilor;
La punctul 1 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul de Lege pentru completarea
Legii nr.211/2011 privind regimul deşeurilor (PL-x nr. 538/2016) ce are ca
obiect de reglementare completarea art.22 din Legea nr.211/2011 privind regimul
deşeurilor, republicată, cu un nou alineat, care să reglementeze faptul că
deţinătorilor/producătorilor de deşeuri persoane juridice, comercianţilor, precum şi
operatorilor economici prevăzuţi la art.22 alin.(2) din respectivul act normativ, li
se anulează autorizaţia de mediu de către autoritatea competentă pentru protecţia
mediului, dacă elimină materialul rezultat în urma vidanjării, reziduurile solide
menajere, industriale, de grajd, de stradă, cadavrele de animale, precum şi
deşeurile toxice şi periculoase în alte locuri decât cele stabilite de consiliile locale şi
prin alte sisteme decât cele admise de normele sanitare în vigoare.
S-a arătat că proiectul de Lege se încadrează în categoria legilor organice,
Camera Deputaţilor este Cameră decizională, Comisia pentru industrii și servicii
a avizat negativ proiectul de Lege, Comisia pentru administra
ție publică și
amenajarea teritoriului a avizat negativ proiectul de Lege, Comisia juridică, de
disciplină și imunități a avizat favorabil proiectul de Lege, Consiliul Legislativ
avizează favorabil proiectul de Lege, Guvernul nu susține adoptarea proiectului
de Lege. Supus dezbaterilor, proiectul de Lege a fost respins cu unanimitate de
voturi.
La punctul 2 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul de Lege privind aprobarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.68/2016 pentru modificarea şi completarea
Legii nr.211/2011 privind regimul deşeurilor (PL-x nr. 113/2017) ce are ca
obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii nr.211/2011, în vederea
transpunerii corecte şi complete a Directivei 2008/98/CE, alături de eliminarea
obligativităţii existenţei Planurilor Regionale de Gestionare a Deşeurilor, întrucât

structurile cărora li se adresează nu mai există (cele 8 regiuni de dezvoltare), de
posibilitatea aplicării principiului „plăteşte pentru cât arunci” de către autorităţile
publice locale, acolo unde este fezabil din punct de vedere tehnic, economic şi al
protecţiei mediului, precum şi de introducerea de obligaţii etapizate privind nivelul
de pregătire pentru reutilizare, reciclare şi alte operaţiuni de valorificare materială,
inclusiv operaţiuni de valorificare materială, inclusiv operaţiuni de umplere,
rambleiere care utilizează deşeuri pentru a înlocui alte materiale, ale persoanelor
juridice pe numele cărora sunt emise autorizaţiile de construcţie/demolări care să
ajute la îndeplinirea până în 2020 a unui nivel de pregătire pentru reutilizare,
reciclare şi alte operaţiuni de valorificare materială, inclusiv operaţiuni de umplere,
rambleiere care utilizează deşeuri pentru a înlocui alte materiale, de minimum
70% din masa cantităţilor de deşeuri nepericuloase provenite din activităţi de
construcţie şi desfiinţări. Totodată proiectul vizează transpunerea Directivei (UE)
2015/1127.
S-a arătat că proiectul de Lege se încadrează în categoria legilor ordinare,
Camera Deputaţilor este Cameră decizională, Comisia pentru industrii și servicii
a avizat favorabil proiectul de Lege, Comisia pentru administra
ție publică și
amenajarea teritoriului a avizat favorabil proiectul de Lege, Comisia juridică, de
disciplină și imunități a avizat favorabil proiectul de Lege, Consiliul Legislativ
avizează favorabil proiectul de lege. Supus dezbaterilor, proiectul de Lege a fost
adoptat cu amendamente admise și respinse cu unanimitate de voturi.
Lucrările Comisiei din data de 24 și 25 mai 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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