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SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI
din 13, 14 și 15 noiembrie 2018

Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic şi-a desfăşurat lucrările în
zilele de 13, 14 și 15 noiembrie a.c.
În data de 13 noiembrie a.c. membrii Comisiei pentru mediu și
echilibru ecologic din Camera Deputa
ților au efectuat o vizită de lucru la
fabrica de bere „Tuborg” din comuna Pantelimon, jude
țul Ilfov, unde le
-a
fost prezentat procesul tehnologic de fabricare a berii. În cadrul vizitei au
avut loc dezbateri cu membrii Asociației Berarii României privind Proiectul de
Lege pentru aprobarea OUG 74/2018 pentru modificarea și completarea Legii
nr. 211/2011, a Legii nr. 249/2015 și a Ordonanței de Ur gență a Guvernului
nr. 196/2005 (PL-x nr. 560/2018).
Asociația Berarii României reprezintă un veritabil simbol al sectorului
berii de la noi dințară. Asociați a asigură peste 4.000 de locuri de muncă în
cadrul celor unsprezece fabrici de bere, dintre care două microberării.
Unitățile de producție ale membrilor Asociației sunt situate în Ploieşti,
Constanța, Craiova, Miercurea Ciuc, Târgu-Mureş, Pantelimon, Timişoara,
Buzău, Braşovși Galați, iar cele două microberării sunt situate în Cluj Napoca și Timișoara.
Tuborg este o marcă de bere daneză, produsă de United Romanian
Breweries Bereprod (URBB), care func
ționează pe teritoriul României ca
subsidiara Carlsberg Breweries. Compania producătoare de bere Tuborg,
Tuborg Strong, Tuborg Christmas Brew, Holsten, Carlsberg, Skol, Guinness
și Kilkenny, deținea în 2008 aproximativ 8% din piața de bere de la noi.
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După finalizarea vizitei, membrii Comisiei pentru mediu
și ec
ecologic au continuat dezbaterile asupra ordinii de zi a comisiei.

hilibru

Lucrările ședinței au fost conduse de către domnul deputat Ion Cupă,
președintele Comisiei pentru mediu și echilibru ecologic din Camera
Deputaților.
Pe ordinea de zi aședinței din data de 13 noiembrie a.c. au figurat
următoarele proiecte:
AVIZ
1.
PL-x nr. 676/2018 Propunere legislativă pentru modificareași
completarea Legii nr. 185/2013 privind amplasarea și autorizarea mijloacelor
de publicitate.
SESIZARE ÎN FOND
2. COM(2018)673 Comunicare a Comisiei către Parlamentul European,
Consiliu, Comitetul Economicși Social European și Comitetul Regiunilor o
bioeconomie durabilă pentru Europa: consolidarea legăturilor dintre
economie, societate și mediu.
La punctul 1 al ordinii de zi, propunerea legislativă a primit un aviz
negativ cu unanimitate de voturi.
La punctul 2 al ordinii de zi, comunicarea Comisiei a primit un
proiect de opinie favorabil cu unanimitate de voturi.
Dupa finalizarea ședinței, membrii Comisiei pentru mediu şi echilibru
ecologic împreună cu membrii Comisiei pentru agricultură, silvicultură,
industrie alimentară şi servicii specifice s-au reunit pentru a dezbate în
ședință comună proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.105/2017 pentru modificarea art.23 alin.(1) lit.c) din Legea
vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr.407/2006 (PL-x nr.
126/2018).
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Lucrările şedinţei comune au fost conduse de domnul deputat Stănescu
Alexandru, președintele Comisie i pentru agricultură, silvicultură, industrie
alimentară şi servicii specifice.
La ședința comisiilor au participat în calitate de invitați: domnul
Claudiu Sorin Ro
șu Mareș, secretar de stat în Ministerul Agriculturii și
Dezvoltării Rurale, domnul Dan Deleanu, Subsecretar de Stat în cadrul
Ministerului Apelorși Pădurilor,
domnul Dan Achim, director în cadrul
Ministerului Apelor și Pădurilor, domnul Negulescu Oliver , consilier Ministru
în cadrul Ministerului Apelor
și Pădurilor
, domnul Matei șetescu,
Mu
Guvernator în cadrul Rezerva
ției Biosferei „Delta Dunării” și
domnul
Drăgănescu Mugurel, Director Executiv, Asociaţia Generală a Vânătorilor şi
Pescarilor Sportivi din România.
În urma dezbaterilor, membrii celor două comisii au hotărât cu
majoritate de voturi întocmirea unui raport comun de adoptare cu
amendamente admise și respinse.
La lucrările Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic din data de
13 noiembrie a.c. au fost prezenţi 13 deputaţi din numărul total de 17
membri ai comisiei, după cum urmează: Ion Cupă(ALDE), Alexe
Costel(PNL), Bichineț Corneliu(PMP), Farago Petru(UDMR), Remus Adrian
Borza(neafiliat), Ionescu George(PNL), Lungu Tudori
ța(PNL), Mihă lcescu
Carmen Ileana(PSD), Pană Adriana-Doina(PSD), Popa Florin(PSD), Spânu
Ion(PSD), Suciu Vasile-Daniel(PSD), Zainea Cornel(USR).
Domnul deputat Ili
șanu Claudiu -Augustin(PSD) a absentat de la
lucrările comisiei, fiind înlocuit de domnul deputat Manole Petre-Florin(PSD).
Domnul deputat Bogdan Gheorghe Dănut(PSD), Simion LucianEduard(PSD) și domnul deputat Varga Glad Aurel(PNL) au absentat de la
lucrările comisiei.
La lucrările Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic din data de
14 noiembrie a.c. au fost prezenţi 12 deputaţi din numărul total de 17
membri ai comisiei, după cum urmează: Alexe Costel(PNL), Bichine
ț
Corneliu(PMP), Simion Lucian-Eduard(PSD), Farago Petru(UDMR), șanu
Ili
Claudiu-Augustin(PSD), Ionescu George(PNL), Lungu Tudori
ța(PNL),
Mihălcescu
Carmen
Ileana(PSD),
Pană
Adriana-Doina(PSD),
Popa
Florin(PSD), Spânu Ion(PSD), Suciu Vasile-Daniel(PSD).
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Domnul deputat Ion Cupă(ALDE) nu a participat la lucrările comisiei
fiind plecat în delegatie oficială.
Domnul deputat Bogdan Gheorghe Dănut(PSD), domnul deputat
Remus Adrian Borza(neafiliat), domnul deputat Varga Glad Aurel(PNL) și
domnul deputat Zainea Cornel(USR) au absentat de la lucrările comisiei.
La lucrările Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic din data de
15 noiembrie a.c. au fost prezenţi 12 deputaţi din numărul total de 17
membri ai comisiei, după cum urmează: Alexe Costel(PNL), Bichine
ț
Corneliu(PMP), Simion Lucian-Eduard(PSD), Farago Petru(UDMR), șanu
Ili
Claudiu-Augustin(PSD), Ionescu George(PNL), Lungu Tudori
ța(PNL),
Mihălcescu
Carmen
Ileana(PSD),
Pană
Adriana-Doina(PSD),
Popa
Florin(PSD), Spânu Ion(PSD), Suciu Vasile-Daniel(PSD).
Domnul deputat Ion Cupă(ALDE) nu a participat la lucrările comisiei
fiind plecat în delegatie oficială.
Domnul deputat Bogdan Gheorghe Dănut(PSD), domnul deputat
Remus Adrian Borza(neafiliat), domnul deputat Varga Glad Aurel(PNL) și
domnul deputat Zainea Cornel(USR) au absentat de la lucrările comisiei.
Lucrările Comisiei din data de 14 și 15 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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Costel ALEXE

SECRETAR
Petru FARAGO

Consultant parlamentar, Ing. Andrei-Georgian Pîrvan
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