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PROCES VERBAL
din 7, 8 și 9 noiembrie 2017
Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic şi-a desfăşurat lucrările în zilele
de 7, 8 și 9 noiembrie a.c.
La lucrările Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic din data de 7
noiembrie a.c. au fost prezenţi 15 deputaţi din numărul total de 17 membri ai
comisiei, fiind absenți: domnul deputat Varga Glad-Aurel(PNL) și domnul deputat
Ion Cupă(ALDE) - plecat în delegație oficială.
La lucrările Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic din data de 8 și 9
noiembrie a.c. au fost prezenţi 13 deputaţi din numărul total de 16 membri ai
comisiei, fiind absenți: domnul deputat Varga Glad-Aurel(PNL), domnul deputat
Zainea Cornel(USR) și domnul deputat Ion Cupă(ALDE) - plecat în delega
ție
oficială.
La şedinţa din data de 7 noiembrie a.c. au participat în calitate de
invitaţi:domnul Cleciu Constantin, director Direc
ția Resurse Minerale din cadrul
Ministerului Economiei, domnul Petcu Traian Constantin, vicepre
ședinte în cadrul
Autorității Sanitar Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor și doamna Sitaru
Liliana, consilier superior în cadrul Ministerului Transporturilor - Direcția Navală.
Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Simion Lucian-Eduard,
vicepreşedintele Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic a Camerei
Deputaţilor.
Pe ordinea de zi ședinței
a
din data de
următoarele:

7 noiembrie a.c. au figurat

AVIZE
1. PL-x nr. 383/2017 Proiect de Lege pentru aprobarea Programului
geologic la nivel naţional.
2. PL-x nr. 394/2017 Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanţei
Guvernului nr.24/2016 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de

neutralizare a subproduselor
consumului uman.

de
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sunt
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SESIZARE ÎN FOND
3. PL-x nr. 341/2017 Proiect de Lege pentru modificarea anexei nr.2 la
Ordonanţa Guvernului nr.20/2012 privind instalaţiile portuare de preluare a
deşeurilor generate de nave şi a reziduurilor mărfii.
La punctul 1 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul de Lege pentru
aprobarea Programului geologic la nivel naţional (PL-x nr. 383/2017).
Proiectul de lege are ca obiect de reglementare instituirea „Programului
geologic la nivel naţional” şi reglementarea funcţionării lui, ca program
administrat prin Ministerul Economiei şi Agenţia Naţională de Resurse Minerale în
calitate de autoritate competentă, stabilirea finanţării de la bugetul de stat,
precum şi stabilirea cadrului general de implementare. Programul are în vedere
creşterea gradului de cunoaştere a potenţialului geologic de resurse minerale
disponibile la nivel naţional, prin realizarea de lucrări de prospecţiune şi cercetare
geologică la nivel naţional. Obiectivele specifice ale Programului sunt: asigurarea
datelor necesare bazei de ofertare a lucrărilor de explorare viitoare, actualizarea
informaţiilor privind baza de substanţe minerale utile naţionale, furnizarea
studiilor/rapoartelor de sinteză de evaluare şi interpretare a informaţiilor,
sprijinirea autorităţilor centrale şi locale în fundamentarea programelor de
dezvoltare economică viitoare pornind de la baza de materii prime, respectiv de
substanţe minerale utile identificate la nivel naţional, regional şi local.
Implementarea Programului se face etapizat, în baza unor contracte de servicii şi
lucrări geologice, încheiate între Ministerul Economiei şi câştigătorii concursurilor
de soluţii organizate pentru realizarea obiectivelor geologice din etapa respectivă,
titulati ai permiselor de prospecţiune. Fondurile necesare pentru finanţarea
Programului se asigură de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Economiei,
care are calitatea de ordonator principal de credite, în limita prevederilor bugetare
aprobate anual cu această destinaţie.
S-a arătat că proiectul de lege se încadrează în categoria legilor
Camera Deputaţilor este Cameră decizională, Consiliul Legislativ
favorabil proiectul de Lege, Senatul a adoptat proiectul de lege.
dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât cu unanimitate de voturi
favorabilă a proiectului de lege.
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avizează
În urma
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La punctul 2 al ordinii de zi a fost prezentat proiect de Lege pentru
modificarea Ordonanţei Guvernului nr.24/2016 privind organizarea şi
desfăşurarea activităţii de neutralizare a subproduselor de origine animală care nu
sunt destinate consumului uman (PL-x nr. 394/2017).
Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea Ordonanţei
Guvernului nr.24/2016, prin eliminarea consiliului judeţean din procedura de
sesizare, de către crescătorii de animale, în vederea anunţării prestatorului de
servicii contractat pentru transportul şi neutralizarea cadavrelor de animale. De
asemenea, Ministerul Dezvoltării Regionale, Administra
ției Publice şi Fondurilor
Europene este exclus din procedura de stabilire a categoriilor de servicii pentru
desfăşurarea activităţii de neutralizare a subproduselor de origine animală pentru
care se acordă sprijin financiar şi modul de acordare. Garda Naţională de Mediu
înlocuieşte Ministerul Mediului în aplicarea sancţiunilor.
S-a arătat că proiectul de lege se încadrează în categoria legilor
Camera Deputaţilor este Cameră decizională, Consiliul Legislativ
favorabil proiectul de Lege, Senatul a adoptat proiectul de lege.
dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât cu unanimitate de voturi
favorabilă a proiectului de lege.
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La punctul 3 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul de Lege pentru
modificarea anexei nr.2 la Ordonanţa Guvernului nr.20/2012 privind instalaţiile
portuare de preluare a deşeurilor generate de nave şi a reziduurilor mărfii (PL-x
nr. 341/2017).
Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea anexei nr.2 la
Ordonanţa Guvernului nr.20/2012, intervenţiile legislative vizând transpunerea în
legislaţia naţională a prevederilor Directivei 2015/2087/UE a Comisiei din 18
noiembrie 2015 de modificare a anexei II la Directiva 2000/59/CE a Parlamentului
European şi a Consiliului privind instalaţiile portuare de preluare a deşeurilor
provenite din exploatarea navelor şi a reziduurilor de încărcătură.
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. În urma
dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât cu unanimitate de voturi adoptarea
proiectului de lege.

DIVERSE
În şedinţa din data de 7 noiembrie a.c. doamna deputat Lungu
Tudorița(PNL) a propus organizarea unor dezbateri publice, la care să particpe
reprezentanții Ministerului Mediului, pe tema gropilor de gunoi neconforme dar și
a celor temporare care func
ționează în prezent pe lângă gropile de gunoi
permanente, situație cu care se confruntă în prezent 17 județe din România.
În cadrul aceleia
și
ședințe domnul deputat Florin Popa(PSD) a ridicat
problema întârzierii aprobării Planului Național de Gestionare a Deșeurilor (PNGD)
- varianta finală, fapt care duce la întârzierea realizării obiectivelor de învesti
ții
județene și la imposibilitatea realizării unor programe de gestionare a de
șeurilor
la nivelul județelor și a susținut inițiativa doamnei deputat Tudorița Lungu de a
invita reprezentanții Ministerului Mediului la o discuție în cadrul comisiei.
Domnul deputat Simion Lucian-Eduard, vipreşedintele Comisiei a confirmat
necesitatea invitării reprezentanților Ministerului Mediului la o discutie pe tema
gestionării deșeurilor şi a prezentării priorităților legislative.
Lucrările Comisiei din data de 8 și 9 noiembrie 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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