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27.05.2020

PROCES VERBAL

din 25 și 26 mai 2020

Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic şi-a desfăşurat lucrările
în zilele de 25 și 26 mai a.c.

La lucrările Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic din data de
25 mai a.c. au fost prezenţi 15 deputaţi din numărul total de 16
membri ai comisiei, dintre care 14 deputați au fost prezenți online și un
deputat a fost prezent la sediul Camerei Deputaților, conform listei de
prezență.

Domnul deputat Alexe Costel(PNL) a absentat de la lucrările
comisiei.

La lucrările Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic din data de
26 mai a.c. au fost prezenţi 15 deputaţi din numărul total de 16
membri ai comisiei, dintre care 13 deputați au fost prezenți online și
doi deputați au fost prezenţi la sediul Camerei Deputaților, conform listei
de prezență.

Domnul deputat Alexe Costel(PNL) a absentat de la lucrările
comisiei.

În data de 26 mai a.c., a avut loc ședința online a Comisiei pentru
mediu şi echilibru ecologic prin intermediul aplicației Zoom.

Lucrările şedinţei online au fost conduse de domnul deputat Cupă
Ion, președintele Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic din Camera
Deputaților.

La ședința online au participat în calitate de invitați domnul
Gheorghe Florin, director general în cadrul Ministerului Economiei,
Energiei și Mediului de Afaceri și domnul Stana Iulian Octavian, Secretar
de Stat în cadrul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor.

S-a supus votului online programul de lucru și ordinea de zi,
acestea fiind adoptate cu unanimitatea de voturi a celor prezenți.

Pe ordinea de zi a ședinței online din data de 26 mai a.c. au figurat
următoarele proiecte:

Parlamentul României
Camera Deputaţilor

Comisia pentru mediu și echilibru ecologic
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SESIZĂRI ÎN FOND

1. PL-x nr. 478/2018 Proiect de Lege pentru modificarea şi
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2005 privind
protecţia mediului.

2. Pl-x nr. 190/2019 Propunere legislativă pentru completarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2005 privind protecţia
mediului.

3. Pl-x nr. 53/2015 Propunere legislativă pentru completarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2005 privind protecţia
mediului.

4. PL-x nr. 76/2020 Proiect de Lege pentru aprobarea
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.81/2019 pentru modificarea şi
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.115/2011 privind
stabilirea cadrului instituţional şi autorizarea Guvernului, prin Ministerul
Finanţelor Publice, de a scoate la licitaţie certificatele de emisii de gaze cu
efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene, precum şi
pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind sprijinirea
întreprinderilor din sectoarele şi sub-sectoarele expuse unui risc important
de relocare ca urmare a transferului costului emisiilor de gaze cu efect de
seră în preţul energiei electrice.

5. PL-x nr. 80/2020 Proiect de Lege pentru aprobarea
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.87/2019 privind prorogarea
termenului prevăzut la art.6 din Ordonanţa Guvernului nr.40/2006 pentru
aprobarea şi finanţarea programelor multianuale prioritare de mediu şi
gospodărire a apelor.

6. PL-x nr. 163/2020 Proiect de Lege privind aprobarea
Ordonanței de urgență a Guvernului nr.27/2020 pentru modificarea şi
completarea Legii petrolului nr.238/2004.

7. PL-x nr. 280/2020 Proiect de Lege privind aprobarea
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.47/2020 pentru stabilirea, pe
perioada stării de urgenţă instituită prin Decretul Preşedintelui României
nr.195/2020, a condiţiilor de comercializare a benzinei şi motorinei în
contextul crizei economice generate de pandemia SARS-CoV-2.

8. COM(2020)98 Comunicare a Comisiei către Parlamentul
European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul
Regiunilor – Un nou Plan de acţiune privind economia circulară - Pentru o
Europă mai curată şi mai competitivă.

La punctul 1 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul de lege
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.195/2005 privind protecţia mediului.
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Proiectul de lege are ca obiect de reglementare instituirea unor
măsuri suplimentare pentru prevenirea, reducerea şi controlul
disconfortului olfactiv, măsuri ce trebuie respectate de operatorii
economici/titularii de activitate care pot produce disconfort olfactiv, astfel
încât să nu afecteze sănătatea populaţiei şi mediului în întregul său.

Agenții economici, titularii de activități generatoare de disconfort
olfactiv au obligația, conform proiectului de lege, de a elabora și
implementa planuri de gestionare a disconfortului olfactiv astfel încât
normele de igienă și sănătate publică să fie respectate. Foarte important
de reținut de către operatorii economici este faptul că
autorizaţia/autorizaţia integrată de mediu pentru activităţile care pot crea
disconfort olfactiv trebuie să cuprindă un astfel de plan de gestionare a
disconfortului olfactiv. Proiectul prevede inclusiv interzicerea temporară
sau permanentă a accesului anumitor tipuri de autovehicule sau
desfăşurarea unor activităţi generatoare de disconfort olfactiv pentru
populaţie în anumite zone ale localităţilor, cu predominanţă în spaţiile
destinate locuinţelor, în zonele destinate tratamentului, odihnei, recreerii
şi agrementului, unități sanitare şi unităţi de învătământ.

S-a arătat că proiectul de lege se încadrează în categoria legilor
ordinare, Camera Deputaților este Cameră decizională, Senatul a
adoptat proiectul de lege ca urmare a depășirii termenului de adoptare,
potrivit potrivit art.115 alin.(5) din Constituția României republicată,
Consiliul Legislativ avizează favorabil proiectul de lege.

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât cu unanimitate
de voturi întocmirea unui raport preliminar de adoptare cu
amendamente admise proiectului de lege.

La punctul 2 al ordinii de zi a fost prezentată propunerea legislativă
pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2005
privind protecţia mediului.

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare completarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2005, în sensul instituirii, în
sarcina persoanelor juridice care produc, stochează, comercializează
şi/sau utilizează îngrăşăminte chimice şi produse de protecţie a plantelor,
a obligaţiei de a nu administra îngrăşăminte chimice fără a deţine un
program de fertilizare bazat pe analizele chimice ale solului, precum şi a
modalităţii de sancţionare a încălcării acestei obligaţii.

S-a arătat că propunerea legislativă se încadrează în categoria
legilor ordinare, Camera Deputaților este Cameră decizională, Senatul
a respins propunerea lesialativă, Consiliul Legislativ avizează favorabil
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propunerea legislativă, Consiliul Economic și Social avizează nefavorabil
propunerea legislativă.

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât cu unanimitate
de voturi întocmirea unui raport comun de respingere propunerii
legislative.

La punctul 3 al ordinii de zi a fost prezentată propunerea legislativă
pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2005
privind protecţia mediului.

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare completarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2005, în sensul instituirii, în
sarcina persoanelor juridice care produc, stochează, comercializează
şi/sau utilizează îngrăşăminte chimice şi produse de protecţie a plantelor,
a obligaţiei de a nu administra îngrăşăminte chimice fără a deţine un
program de fertilizare bazat pe analizele chimice ale solului, precum şi a
modalităţii de sancţionare a încălcării acestei obligaţii.

S-a arătat că propunerea legislativă se încadrează în categoria
legilor ordinare, Camera Deputaților este Cameră decizională, Senatul
a respins propunerea lesialativă, Consiliul Legislativ avizează favorabil
propunerea legislativă.

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât cu majoritate de
voturi întocmirea unui raport comun de respingere propunerii legislative.

La punctul 4 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul de lege
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.81/2019 pentru
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.115/2011 privind stabilirea cadrului instituţional şi autorizarea
Guvernului, prin Ministerul Finanţelor Publice, de a scoate la licitaţie
certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la
nivelul Uniunii Europene, precum şi pentru instituirea unei scheme de
ajutor de stat privind sprijinirea întreprinderilor din sectoarele şi sub-
sectoarele expuse unui risc important de relocare ca urmare a transferului
costului emisiilor de gaze cu efect de seră în preţul energiei electrice.

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.115/2011, precum şi
instituirea unei scheme de ajutor de stat privind sprijinirea întreprinderilor
din sectoarele şi sub-sectoarele expuse unui risc important de relocare ca
urmare a transferului costului emisiilor de gaze cu efect de seră în preţul
energiei electrice. Ajutorul este plătit beneficiarilor în anul în care sunt
suportate costurile sau în anul următor celui în care sunt suportate
costurile. Valoarea ajutorului care poate fi acordat este calculată pe baza
unei formule care ţine seama de nivelul producţiei de referinţă a
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instalaţiei sau de nivelul consumului de energie electrică de referinţă al
instalaţiei, precum şi de factorul de emisie CO2 pentru energia electrică
furnizată de instalaţiile de ardere care utilizează drept combustibil
cărbunele, din diferite zone geografice ale Uniunii Europene. Intensitatea
ajutorului de stat acordat va fi 80% pentru costurile suportate în anul
2018 şi 75% pentru costurile suportate în anii 2019 şi 2020. Schema de
ajutor de stat va avea un buget total de 331 milioane euro. În ultimii trei
ani România a obţinut 1.687.084.380 euro din vânzarea de certificate de
emisii de gaze cu efect de seră aferente instalaţiilor. Numărul estimat al
beneficiarilor de ajutor de stat acordat în temeiul acestei scheme este de
aproximativ 170, iar autoritatea responsabilă cu administrarea schemei de
ajutor de stat este Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri.

Certificatul de emisii de gaze cu efect de seră reprezintă titlul care
conferă dreptul de a emite o tonă de dioxid de carbon echivalent într-o
perioadă definită și care este transferabil în condițiile prevăzute de HG nr.
780/2006.

Schema de ajutor de stat va fi notificată Comisiei Europene și va
intra în vigoare după autorizarea acesteia de către Comisia Europeană.

Obiectivul principal al Schemei de comercializare a certificatelor de
emisii de gaze cu efect de seră este protecția mediului, întrucât ajutorul
urmărește evitarea unei creșteri a emisiilor globale de gaze cu efect de
seră ca urmare a transferării producției în afara Uniunii Europene, în
absența unui acord internațional cu caracter obligatoriu privind reducerea
emisiilor de gaze cu efect de seră.

S-a arătat că proiectul de lege se încadrează în categoria legilor
ordinare, Camera Deputaților este Cameră decizională, Senatul a
adoptat proiectul de lege ca urmare a depășirii termenului de adoptare,
potrivit art.115 alin.(5) din Constituția României republicată, Consiliul
Legislativ avizează favorabil proiectul de ordonanță de urgență.

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât cu unanimitate
de voturi amânarea proiectului de lege.

La punctul 5 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul de lege
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.87/2019 privind
prorogarea termenului prevăzut la art.6 din Ordonanţa Guvernului
nr.40/2006 pentru aprobarea şi finanţarea programelor multianuale
prioritare de mediu şi gospodărire a apelor.

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare prorogarea
termenului prevăzut la art.6 din Ordonanţa Guvernului nr.40/2006, în
sensul prelungirii, până la data de 31 decembrie 2021, a perioadei de
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realizare a programelor multianuale prioritare de mediu şi gospodărire a
apelor, în vederea îndeplinirii obligaţiilor României în sectorul de mediu.

S-a arătat că proiectul de lege se încadrează în categoria legilor
ordinare, Camera Deputaților este Cameră decizională, Senatul a
adoptat proiectul de lege pentru aprobarea ordonanței de urgență
adoptat de Senat ca urmare a depășirii termenului de adoptare, potrivit
art.115 alin.(5) din Constituția României republicată, Consiliul Legislativ
avizează favorabil proiectul de ordonanță de urgență.

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât cu unanimitate
de voturi întocmirea unui raport preliminar de adoptare proiectului de
lege.

La punctul 6 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul de lege privind
aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.27/2020 pentru
modificarea şi completarea Legii petrolului nr.238/2004.

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare aprobarea Ordonanţei
de urgenţă a Guvernului nr.27/2020, intervențiile legislative vizând
transpunerea ultimului paragraf al art.2 alin.(2) din Directiva nr.94/22/CE
privind condiţiile de acordare şi folosire a autorizațiilor de prospectare,
explorare şi extracţie a hidrocarburilor, publicată în Jurnalul Oficial al
Comunităţilor Europene nr.L 164 din 30 iunie 1994.

S-a arătat că proiectul de lege se încadrează în categoria legilor
ordinare, Camera Deputaților este Cameră decizională, Senatul a
adoptat proiectul de lege pentru aprobarea ordonanței de urgență adoptat
de Senat ca urmare a depășirii termenului de adoptare, potrivit art.115
alin.(5) din Constituția României republicată, Consiliul Legislativ avizează
negativ proiectul de ordonanță de urgență, Consiliul Suprem de Apărare a
Țării avizează favorabil proiectul de lege cu observații.

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât cu majoritate de
voturi întocmirea unui raport comun de adoptare cu amendamente
admise proiectului de lege.

La punctul 7 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul de lege privind
aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.47/2020 pentru
stabilirea, pe perioada stării de urgenţă instituită prin Decretul
Preşedintelui României nr.195/2020, a condiţiilor de comercializare a
benzinei şi motorinei în contextul crizei economice generate de pandemia
SARS-CoV-2.

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare stabilirea condiţiilor
de comercializare a benzinei şi motorinei în contextul crizei economice
generate de pandemia SARS-CoV-2, pe perioada stării de urgenţă.
Intervenţiile legislative vizează instituirea unei derogări de la prevederile
art.3 şi 5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.80/2018, în sensul ca,
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pe perioada stării de urgenţă, furnizorii de carburanţi să poată comercializa
către consumatorul final, cu notificarea prealabilă a Ministerului Economiei,
Energiei şi Mediului de Afaceri, motorină şi benzină cu conţinut de
biocarburant redus faţă de valorile stabilite pentru anul 2019, sub condiţia
ca reducerea să nu fie imputabilă.

S-a arătat că proiectul de lege se încadrează în categoria legilor
ordinare, Camera Deputaților este Cameră decizională, Senatul a
adoptat proiectul de lege, Consiliul Legislativ avizează favorabil
proiectul de ordonanță de urgență.

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât cu majoritate de
voturi întocmirea unui raport preliminar de adoptare proiectului de lege.

La punctul 8 al ordinii de zi a fost prezentată Comunicarea Comisiei
către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social
European și Comitetul Regiunilor – Un nou Plan de acţiune privind
economia circulară - Pentru o Europă mai curată şi mai competitivă.

Comunicarea prevede luarea unor măsuri de-a lungul întregului ciclu
de viață al produselor și vizează să pregătească economia europeană
pentru un viitor verde, să consolideze competitivitate, protejând, în același
timp, mediul și să acorde noi drepturi consumatorilor.

În 2015, Comisia Europeană a adoptat un plan de acțiune menit să
accelereze trecerea la economia circulară, să stimuleze competitivitatea
globală, să promoveze creșterea economică sustenabilă și să creeze noi
locuri de muncă. Planul de acțiune a fost alcătuit din 54 de măsuri pentru
„închiderea cercului” în ciclul de viață al produselor – de la producție și
consum, la gestionarea deșeurilor și la piața materiilor prime secundare.
Cele mai recente rapoarte ale Comisiei Europene privind evoluțiile aplicării
măsurilor prevăzute sunt din 2017 și din 2019.

La nivelul Uniunii Europene, au fost luate mai multe măsuri de către
Comisia Europeană în 2019: a fost adoptat al 4-lea pachet de măsuri
privind economia circulară, au fost publicate cele mai bune practici în
gestionarea deșeurilor extractive, a fost adoptată agenda strategică 2019-
2024 a Uniunii Europene în care una dintre prioritățile prezentate a constat
în construirea unei Europe verzi, neutre din punct de vedere al impactului
asupra climei și a fost prezentat Pactul verde european.

Comunicarea prezintă un nou Plan de acțiune pentru economia
circulară în calitatea sa de principal element constitutiv ale Pactului verde
european și de agendă a Europei pentru creșterea durabilă. Elementele-
cheie ale acesteia vizează următoarele aspecte: produsele durabile devin
regula pe piața Uniunii Europene, capacitatea de acțiune a consumatorilor
este consolidată, atenția este concentrată pe sectoarele care utilizează cele
mai multe resurse și în care potențialul pentru circularitate este ridicat, se
produc mai puține deșeuri.
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S-a arătat că documentul se încadrează în categoria documentelor
nelegislative, tip examinare: fond.

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

Lucrările comisiei din data de 25 mai a.c. s-au desfăşurat în cadrul
grupurilor de lucru constituite în vederea studierii proiectelor de lege şi a
altor documente înregistrate la comisie.

PREȘEDINTE, SECRETAR,
Ion CUPĂ Petru FARAGO

Consultant parlamentar,
Drd. Ing. Andrei-Georgian Pîrvan
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