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PROCES VERBAL
din 3 și 4 octombrie 2018
Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic şi-a desfăşurat lucrările în
zilele de 3 și 4 octombrie a.c.
La şedinţa din data de 3 octombrie a.c. au participat în calitate de
invitați:domnul Liviu Băileșteanu, director în cadrul Ministerului Dezvoltării
Regionale și Administratiei Publice, domnul Vâlceanu Daniel, consilier în
cadrul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, domnul
Cîmpeanu Ion, secretar de stat în cadrul Ministerului Mediului, doamna
Groza Cătalina, consilier în cadrul Ministerului Economiei
și doamna Radu
Andreea, consilier în cadrul Ministerului Economiei.
La lucrările Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic din data de 3
octombrie a.c. au fost prezenţi 16 deputaţi din numărul total de 17
membri ai comisiei.
Domnul deputat Varga Glad-Aurel(PNL) a absentat de la lucrările
comisiei.
La lucrările Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic din data de 4
octombrie a.c. au fost prezenţi 13 deputaţi din numărul total de 17
membri ai comisiei.
Domnul deputat Farago Petru(UDMR), domnul deputat Varga GladAurel(PNL) și domnul deputat Zainea Cornel(USR) au absentat de la lucrările
comisiei.
Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Ion Cupă,
preşedintele Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic.
Pe ordinea de zi aședinței din data de
următoarele proiecte:

3 octombrie a.c. au figurat

AVIZ
1. Pl-x nr.387/2018 Propunere legislativă pentru modificarea Legii
nr.351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional
Secţiunea a IV-a - Reţeaua de localităţi şi a Legii administraţiei publice locale
nr.215/2001.
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2. COM(2018)353 Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI
EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI privind instituirea unui cadru de facilitare a
investiţiilor durabile
La punctul 1 al ordinii de zi a fost dezbatută propunerea legislativă
pentru modificarea Legii nr.351/2001 privind aprobarea Planului de
amenajare a teritoriului naţional Secţiunea a IV-a - Reţeaua de localităţi şi a
Legii administraţiei publice locale nr.215/2001(Pl-x nr.387/2018).
Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea art.7
alin.(1), art.10 şi a pct.11 şi 12 din anexa nr.I la Legea nr.351/2001,
precum şi a art.1 alin.(2) lit.j) din Legea nr.215/2001, în scopul
implementării conceptului de „zonă metropolitană” inclusiv la nivelul
municipiilor de rang II.
S-a arătat că propunerea legislativă se încadrează în categoria legilor
organice, Consiliul Legislativ avizează favorabil propunerea legislativă,
Senatul este Cameră Decizională, Consiliul Economic si Social avizează
favorabil propunerea legislativă observații.
În urma dezbaterilor membrii comisiei au hotărât cu unanimitate de
voturi avizarea favorabilă a propunerii legislative.
La punctul 2 al ordinii de zi a fost dezbatută propunerea de
REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEANȘI AL CONSILIULUI privind
instituirea unui cadru de facilitare a investiţiilor durabile (COM(2018)353).
Propunerea instituie criterii pentru a determina dacă o activitate
economică este durabilă din punctul de vedere al mediului în scopul stabilirii
unei investiţii.
Propunerea se aplică:
- măsurilor adoptate de statele membre sau de Uniune, care stabilesc orice
cerinţă aplicabilă actorilor de pe piaţă în ceea ce priveşte produsele
financiare sau obligaţiunile corporative care sunt comercializate ca fiind
durabile din punctul de vedere al mediului;
- participanţilor la piaţa financiară care oferă produse financiare drept
investiţii durabile din punctul de vedere al mediului sau drept investiţii având
caracteristici similare.
În urma dezbaterilor membrii comisiei au hotărât cu unanimitate de
voturi întocmirea unui proiect de opinie favorabil.
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DIVERSE
În ședința din data de 3 octombrie a.c., domnul președinte Ion Cupă,
preşedintele Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic a comunicat
membrilor comisiei prezenti laședință
despre invitația primită din partea
Asociației Române a Compostului adresată Comisiei privind vizita la depozitul
de deșeuri municipale din Chiajna.
Ca urmare a celor prezentate mai sus, membrii Comisiei pentru mediu
și echilibru ecologic au stabilit ca în data de 9 octombrie a.c. să aibă loc
vizita la depozitul de deșeuri municipale din Chiajna.
Lucrările Comisiei din data de 4 octombrie 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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