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PROCES VERBAL
din 12 și 13 septembrie 2018
Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic şi-a desfăşurat lucrările în
zilele de 12 și 13 septembrie a.c.
La lucrările Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic din data de 12
septembrie a.c. au fost prezenţi 16 deputaţi din numărul total de 17
membri ai comisiei.
Domnul deputat Ion Cupă(ALDE) nu a participat la lucrările comisie
fiind plecat în delegatie.
La lucrările Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic din data de 13
septembrie a.c. au fost prezenţi 14 deputaţi din numărul total de 17
membri ai comisiei.
Domnul deputat Ion Cupă(ALDE) nu a participat la lucrările comisie
fiind plecat în delegatie oficială.
Domnul deputat Farago Petru(UDMR)și domnul
Cornel(USR) au absentat de la lucrările comisie.

deputat Zainea

La şedinţa din data de 12 septembrie a.c. au participat în calitate de
invitați:domnul Cîmpeanu Ion, secretar de stat în cadrul Ministerului
Mediului și domnul
Cruceanu Sergiu Gabriel,
șef serviciu 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 12 septembrie a.c. au figurat
următoarele proiecte:
SESIZĂRI ÎN FOND
1. Pl-x nr.825/2015 Proiect de Lege pentru modificarea şi
completarea unor acte normative, în vederea transpunerii unor acte juridice
ale Uniunii Europene în domeniul protecţiei mediului.
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2. COM(2018)385 Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI
EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI de instituire a unui program pentru mediu şi
politici climatice (LIFE) şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1293/2013.
La punctul 1 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul de Lege pentru
modificarea şi completarea unor acte normative, în vederea transpunerii
unor acte juridice ale Uniunii Europene în domeniul protecţiei mediului(Pl-x
nr.825/2015).
Proiectul de lege are ca obiect modificarea, completarea, respectiv
abrogarea, după caz, a opt acte normative, intervenţiile legislative fiind
argumentate în Expunerea de motive prin faptul că „La data de 2 octombrie
2013 Comisia Europeană a transmis României o solicitare de informaţii cu
privire la transpunerea Directivei 2008/99/CE privind protecţia mediului prin
intermediul dreptului penal (Dosarul EU Pilot 5642/13/ JUST). Această
solicitare de informaţii reprezintă o scrisoare administrativă (administrative
letter) premergătoare unei acţiuni în constatarea neîndeplinirii obligaţiilor de
stat membru (aşa-numita acţiune de infringement reglementată de art.258260 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene). Obiectivul unor
astfel de scrisori constă în soluţionarea într-o fază timpurie a situaţiilor de
transpunere incorectă sau de netranspunere a dreptului european
S-a arătat că proiectul de lege se încadrează în categoria legilor
organice, Camera Deputaţilor este Cameră decizională, Consiliul
Legislativ avizează favorabil proiectul de lege, Senatul a a adoptat
proiectul de lege, Consiliului Superior al Magistraturii avizează favorabil
cu observații. Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi
servicii specifice și Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea
teritoriului au avizat favorabil proiectul de lege. Guvernul susține
adoptarea în forma transmisă la Parlament.
În urma dezbaterilor membrii comisiei au hotărât cu unanimitate de
voturi amânarea proiectului de lege.
La punctul 2 al ordinii de zi a fost prezentată propunerea de
REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN
ȘI AL CONSILIULUI de
instituire a unui program pentru mediu şi politici climatice (LIFE) şi de
abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1293/2013.
Propunerea instituie programul pentru mediu şi politici climatice
(LIFE), care va contribui la tranziţia către o economie circulară curată,
eficientă din punct de vedere energetic, cu emisii scăzute de dioxid carbon şi
rezistentă la schimbările climatice, inclusiv prin tranziţia către energia
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curată, precum şi la protejarea şi îmbunătăţirea calităţii mediului şi la oprirea
şi inversarea declinului biodiversităţii, contribuind la dezvoltarea durabilă.
În urma dezbaterii membrii comisiei au hotarât cu unanimitate de
voturi întocmirea unui proiect de opinie favorabil.
DIVERSE
În ședința din data de 12 septembrie a.c., domnul deputat Lucian
Eduard Simion, vicepreşedintele Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic a
comunicat membrilor comisie prezenti la ședință că în data de 18 septembrie
a.c. va avea loc vizita în România a unei delega
ții a grupului omolog din
Parlamentul eston. În cadrul întalnirii vor fi abordate teme generale privind
mediul și economia.
Lucrările Comisiei din data de 13 septembrie a.c. s-au desfăşurat în
cadrul grupurilor de lucru constituite în vederea studierii proiectelor de lege
şi a altor documente înregistrate la Comisie.

VICEPREŞEDINTE
Lucian Eduard SIMION

SECRETAR
Petru FARAGO

Consilier parlamentar, Alina Alexandriuc
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