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                                                                                                       20.09.2018 
  
 

PROCES VERBAL  

din 18, 19 și 20 septembrie 2018 

 

 Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic şi-a desfăşurat lucrările în 
zilele de 18, 19 și 20 septembrie a.c. 
 La lucrările Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic din data de 18 
septembrie a.c. au fost prezenţi 15 deputaţi din numărul total de 17 
membri ai comisiei.  
 Domnul deputat Farago Petru(UDMR) nu a participat la lucrările 
comisie fiind plecat în delegatie oficială.  
        Domnul deputat Varga Glad-Aurel(PNL) a absentat de la lucrările 
comisiei. 
 La lucrările Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic din data de 19 
septembrie a.c. au fost prezenţi 14 deputaţi din numărul total de 17 
membri ai comisiei. 
 Domnul deputat Farago Petru(UDMR) nu a participat la lucrările 
comisie fiind plecat în delegatie oficială.  
        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 20 
septembrie a.c. au fost prezenţi 13 deputaţi din numărul total de 17 
membri ai comisiei. 
 Domnul deputat Farago Petru(UDMR) nu a participat la lucrările 
comisie fiind plecat în delegatie oficială.  
 Domnul deputat Spînu Ion(PSD), domnul deputat Varga Glad-
Aurel(PNL) și domnul deputat Zainea Cornel(USR) au absentat de la lucrările 
comisiei.  
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 La şedinţa din data de 18 septembrie a.c. a participat în calitate de 
invitat: domnul Deleanu Dan, subsecretar de stat în cadrul Ministerului 
Apelor și Pădurilor.  
 Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Ion Cupă, 
preşedintele Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic.  

Pe ordinea de zi a ședinței din data de 18 septembrie  a.c. au figurat 
următoarele proiecte:  

 
AVIZ 

   1.  Pl-x nr.456/2018 Propunere legislativă pentru modificarea 
Ordonanţei Guvernului nr.27/1996 privind acordarea de facilităţi persoanelor 
care domiciliază sau lucrează în unele localităţi din Munţii Apuseni şi în 
Rezervaţia Biosferei "Delta Dunării". 

 
SESIZĂRI ÎN FOND  

    2.      Pl-x nr. 451/2018  Proiect de Lege pentru modificarea anexei nr.3 
la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.71/2010 privind stabilirea strategiei 
pentru mediul marin. 

 La punctul 1 al ordinii de zi a fost prezentată propunerea legislativă 
pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.27/1996 privind acordarea de 
facilităţi persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localităţi din 
Munţii Apuseni şi în Rezervaţia Biosferei "Delta Dunării". (Pl-x 
nr.451/2018). 
 Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea 
Ordonanţei Guvernului nr.27/1996, în sensul ca familiilor cu domiciliul într-
una din localităţile situate pe teritoriul Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării”, 
să le fie subvenţionată integral componenta de transport din preţul ce 
formează taxa de colectare a deşeurilor menajere (taxa de habitat), care 
este obligatorie pentru toţi locuitorii Deltei Dunării, începând cu anul 2018, 
în urma desemnării operatorului regional de salubritate. 
        S-a arătat că propunerea legislativă se încadrează în categoria legilor 
ordinare, Camera Deputaţilor este Cameră decizională, Senatul a 
respins propunerea legislativă, Consiliul Legislativ avizează favorabil 
propunerea legislativă, Consiliului Economic și Social avizează favorabil 
propunerea legislativă. Guvernu NU susține adoptarea propunerii 
legislative.  
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 În urma dezbaterilor membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de 
voturi, întocmirea unui aviz nefavorabil propunerii legislative cu un 
amendament respins. 
 

 La punctul 2 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul de Lege pentru 
modificarea anexei nr.3 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.71/2010 
privind stabilirea strategiei pentru mediul marin 
 Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.71/2010, în vederea transpunerii Directivei (UE) 
2017/845 a Comisiei din 17 mai 2017 de modificare a Directivei 2008/56/CE 
a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte listele 
orientative ale elementelor ce trebuie luate în considerare în vederea 
pregătirii strategiilor marine. 
        S-a arătat că proiectul de lege se încadrează în categoria legilor 
ordinare, Camera Deputaţilor este Cameră decizională, Senatul a 
adoptat proiectul de lege, Consiliul Legislativ avizează favorabil 
proiectul de lege. 
 În urma dezbaterii membrii comisiei au hotarât, cu unanimitate de 
voturi, întocmirea unui raport de adoptare. 

 

DIVERSE 

 În ședința din data de 18 septembrie a.c., domnul președinte Ion 
Cupă, preşedintele Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic a comunicat 
membrilor comisiei prezenti la ședință despre invitația din partea 
GreenGroup adresată Comisiei privind vizita la unitățile de reciclare din 
Municipiul Buzău care fac parte din acest grup: GreenWEEE, GreenLamp, 
GreenTech și GreenFiber. 
       Ca urmare a celor prezentate mai sus, membrii Comisiei pentru mediu 
și echilibru ecologic au stabilit ca în data de 25 septembrie a.c. să aibă loc 
vizita la unitățile de reciclare ale GreenWEEE, urmată de ședința comisiei la 
Consiliul Județean Buzău asupra modificărilor aduse de Ordonanța de 
urgență nr. 74/2018 asupra Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, a 
Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a 
deșeurilor de ambalaje și a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 
196/2005 privind Fondul pentru mediu, cu participarea reprezentanților 
Ministerului Mediului, ai Consiliului Județean Buzău, reprezentanți ai 
autorităților locale, reprezentanți ai industriei de reciclare precum și 
reprezentanți ai operatorilor de salubritate. 
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       După încheierea ședinței  membrii Comisiei pentru mediu și  echilibru 
ecologic au primit vizita unei delegații în România a grupului omolog din 
Parlamentul Eston condusă de doamna Terje Trei, deputat în cadrul 
Parlamentului din Estonia compusă din 6 membrii. În cadrul întâlnirii au fost 
abordate teme privind importanța protecției mediului, managementul 
deșeurilor cât și rata valorificării acestora, producerea energiei electrice cu 
ajutorul metodelor neconvenționale  dar și utilizarea resurselor naturale atât 
din România cât și din Estonia. 
 
 Lucrările Comisiei din data de 19 și 20  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. 
             
 
 
 
 
 
             PREŞEDINTE                                      SECRETAR 
                Ion CUPĂ                                     Bogdan Gheorghe-Dănuț 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consilier parlamentar, Alina Alexandriuc 


