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                                                                                                26.04.2018 
                                                                        

PROCES VERBAL 
din 4 și 5 aprilie 2018 

 

 Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic şi-a desfăşurat lucrările în 
zilele de 4 și 5 aprilie  a.c. 

 La lucrările Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic din data de 4 
aprilie a.c. au fost prezenţi 14 deputaţi din numărul total de 17 membri 
ai comisiei. 

 Domnul deputat Ion Cupă(ALDE), doamna deputat Pană Doina-
Adriana(PSD) și domnul deputat Varga Glad-Aurel(PNL) nu au fost prezenti 
la lucrările comisiei.  

  La lucrările Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic din data de 5 
aprilie a.c. au fost prezenţi 12 deputaţi din numărul total de 17 membri 
ai comisiei. 

 Domnul deputat Ion Cupă(ALDE), domnul deputat Farago 
Petru(UDMR), doamna deputat Lungu Tudorița(PNL), domnul deputat Varga 
Glad-Aurel(PNL) și domnul deputat Zainea Cornel(USR) nu au fost prezenti 
la lucrările comisiei. 

La şedinţa din data de 4 aprilie a.c. au participat în calitate de 
invitaţi: domnul Bălțățeanu Vasile, șef serviciu în cadrul Agenței Naționale 
pentru Pescuit și Acvacultură, doamna Amalia Turtureanu, consilier în cadrul 
Ministerului Mediului. 

 Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Lucian-Eduard 
Simion, vicepreşedintele Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic.  

Pe ordinea de zi a ședinței din data de 4 aprilie a.c. au figurat 
următoarele proiecte:  

AVIZ 

1.PL-x nr. 145/2018 Proiect de Lege privind aprobarea Programului 
de susţinere a producătorilor din sectorul pescuitului şi acvaculturii. 

 

Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 
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SESIZĂRI ÎN FOND  

 2.COM(2018)28 Comunicare a Comisiei către Parlamentul  European, 
Consiliul, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - O 
strategie europeană pentru materialele plastice într-o economie circulară. 

 3.COM(2018)32 Comunicare a Comisiei către Parlamentul  European, 
Consiliul, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor cu 
privire la punerea în aplicare a pachetului de măsuri privind economia 
circulară: opţiuni pentru abordarea interfeţei dintre legile privind substanţele 
chimice, produsele și deșeurile. 

La punctul 1 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul de Lege privind 
aprobarea Programului de susţinere a producătorilor din sectorul pescuitului 
şi acvaculturii. 

 Proiectul de lege are ca obiect de reglementare aprobarea Programului 
de susţinere a producătorilor din sectorul pescuitului şi acvaculturii, prin 
instituirea, în acest sens, a unei scheme de ajutor de stat. 

 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 majoritate de 
voturi avizarea favorabilă a proiectului de lege.  

 La punctul 2 al ordinii de zi a fost prezentată comunicarea  Comisiei 
către Parlamentul  European, Consiliul, Comitetul Economic şi Social 
European şi Comitetul Regiunilor - O strategie europeană pentru materialele 
plastice într-o economie circulară (COM(2018)28).  
 Comunicarea prezintă o strategie care pune bazele unei noi economii a 
materialelor plastice, in cadrul careia proiectarea si producerea materialelor 
plastice si a produselor din plastic indeplinesc pe deplin nevoile de 
reutilizare, reparare si reciclare si in care sunt dezvoltate si promovate 
materiale durabile.  

 În urma dezbaterilor membrii comisiei au hotărât cu unanimitate de 
voturi întocmirea unui proiect de opinie favorabil. 

 La punctul 3 al ordinii de zi a fost prezentată comunicarea Comisiei 
către Parlamentul  European, Consiliul, Comitetul Economic şi Social 
European şi Comitetul Regiunilor cu privire la punerea în aplicare a 
pachetului de măsuri privind economia circulară: opţiuni pentru abordarea 
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interfeţei dintre legile privind substanţele chimice, produsele și deșeurile  
(COM(2018)32). 

        Comunicarea propune o dezbatere in cadrul Uniunii cu privire la modul 
in care pot fi abordate, in mod satisfăcător, elementele majore identificate la 
interfața dintre legile care reglementează substanțele chimice, produsele si 
deșeurile, ținându-se seama de faptul ca acesta este un domeniu de politica 
in care circumstanțele specifice  - regionale sau locale – joaca un rol 
important.  

 În urma dezbaterilor membrii comisiei au hotărât cu unanimitate de 
voturi întocmirea unui proiect de opinie favorabil. 

 Lucrările Comisiei din data de 5 aprilie a.c. s-au desfăşurat în cadrul 
grupurilor de lucru constituite în vederea studierii proiectelor de lege şi a 
altor documente înregistrate la Comisie. 

 

 

Vicepreședinte 
Lucian-Eduard Simion 

 
 
 
 
 
 
 

 Consilier parlamentar, Alina Alexandriuc 
 


