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PROCES VERBAL 

din 13 -15 martie 2018 
 

 Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic şi-a desfăşurat lucrările în 
zilele de 13, 14 și 15 martie  a.c. 

 La lucrările Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic din data de 13 
martie a.c. au fost prezenţi 13 deputaţi din numărul total de 16 membri 
ai comisiei. 

 Domnul deputat Alexe Costel(PNL) a fost înlocuit de domnul deputat 
Ion Ștefan(PNL), doamna deputat Mihalcescu Carmen Ileana(PSD) a fost 
înlocuită de domnul deputat Vișan George -Gabriel(PSD), domnul deputat 
Suciu Vasile-Daniel(PSD) a fost înlocuit de domnul deputat Lupașcu 
Costel(PSD). 

 La lucrările Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic din data de 14 
martie a.c. au fost prezenţi 14 deputaţi din numărul total de 16 membri 
ai comisiei. 

 Domnul deputat Alexe Costel(PNL) și domnul deputat Zainea Cornel 
(USR) au absentat de la lucrarile comisiei. 

 La lucrările Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic din data de 15 
martie a.c. au fost prezenţi 13 deputaţi din numărul total de 16 membri 
ai comisiei, 

La şedinţa din data de 13 martie a.c. au participat în calitate de 
invitaţi: domnul Cornel Brezuică, președintele Administraţiei Fondului pentru 
Mediu, domnul Cosmin Teodoru, director  în cadrul Ministerului Mediului,  
domnul Aurelian Dobre, director general în cadrul Administraţiei Fondului 
pentru Mediu, doamna Benga Denisa, avocat din partea ROREC, domnul 
Cătalin Gurău, director în cadrul CECED România, domnul Dan Pascu din 
partea Environ, domnul Orban Andrei, director în cadrul Environ, doamna 
Dracea Marilena, director execurtiv din partea CIROM, domnul Dragoș 
Călugăru, presedinte Ecotic, doamna Julia Leferman director în cadrul Berarii 
Romaniei, domnul Dumitru Sorin, manager proiect în cadrul Ecoromania, 



domnul Dragomir Valentin, expert de mediu în cadrul Managerdemediu.ro și 
doamna Nicoleta Baragan, director în cadrul CIROM.  

 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 13 martie a.c. au figurat 
următoarele proiecte:  

SESIZĂRI ÎN FOND  

 1. PL-x nr. 505/2016 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.39/2016 pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.196/2005 privind Fondul pentru 
mediu. 

 2. PL-x nr. 391/2017 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei 
de urgenţã a Guvernului nr.48/2017 pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.196/2005 privind Fondul pentru 
mediu. 

 3.COM(2018)10 Comunicare a Comisiei către Parlamentul  European, 
Consiliul, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor  - 
Acţiuni ale UE în vederea îmbunătăţirii conformării cu legislaţia de mediu și a 
guvernanţei de mediu. 

 4.COM(2018)29 Comunicare a Comisiei către Parlamentul  European, 
Consiliul, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor 
privind un cadru de monitorizare pentru economia circulară. 

 La punctul 1 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.39/2016 pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.196/2005 
privind Fondul pentru mediu (PL-x nr. 505/2016). 

 Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.196/2005, în vederea 
asigurării îndeplinirii atribuţiilor Administraţiei Fondului pentru Mediu în ceea 
ce priveşte activitatea de administrare a creanţelor fiscale, respectiv 
evidenţa, stabilirea, controlul şi colectarea veniturilor la Fondul pentru 
mediu. 
 S-a arătat că proiectul de lege se încadrează în categoria legilor 
ordinare, Camera Deputaţilor este Cameră decizională, Consiliul 
Legislativ avizează favorabil proiectul de lege, Senatul a adoptat proiectul 
de lege pentru aprobarea ordonanței   

 

 ca urmare a depășirii termenului de 
adoptare. În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât  cu majoritate 
de voturi întocmirea unui raport de adoptare a proiectului de lege. 



 

 La punctul 2 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.48/2017 pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.196/2005 
privind Fondul pentru mediu (PL-x nr. 391/2017). 

 Proiectul de lege are ca obiect de reglementare aprobarea Ordonanţei 
de urgență a Guvernului nr.48/2017 pentru mod ificarea și completarea 
Ordonanței de urgență a Guvernului nr.196/2005, în scopul completării 
cadrului legislativ necesar pentru asigurarea îndeplinirii de către România a 
obiectivelor politicii Uniunii Europene în materie de deşeuri şi politici de 
mediu, al identificării implementării unor modalităţi eficiente de impunere în 
sarcina operatorilor economici responsabili care să stimuleze îndeplinirea 
obiectivelor anuale de valorificare a deşeurilor, statuate prin Directivele 
Uniunii Europene. 
 S-a arătat că proiectul de lege se încadrează în categoria legilor 
ordinare, Camera Deputaţilor este Cameră decizională, Consiliul 
Legislativ avizează favorabil proiectul de lege, Senatul a adoptat proiectul 
de lege pentru aprobarea ordonanței.  În urma dezbaterilor, membrii 
comisiei au hotărât  cu majoritate de voturi întocmirea unui raport de 
adoptare a proiectului de lege. 

  La punctul 3 al ordinii de zi a fost prezentată comunicarea  Comisiei 
către Parlamentul  European, Consiliul, Comitetul Economic şi Social 
European şi Comitetul Regiunilor  - Acţiuni ale UE în vederea îmbunătăţirii 
conformării cu legislaţia de mediu și a guvernanţei de mediu  
(COM(2018)10). 

  Comunicarea prezintă un plan de acțiune în vederea sporirii 
conformării cu legislația de mediu a UE și a îmbunătățirii guvernanței în 
acest domeniu. Planul de acţiune vizează conformarea cu legislaţia de mediu 
a UE şi îmbunătăţirea guvernanţei în acest domeniu. Planul presupune o 
conlucrare strânsă între Comisie şi statele membre, cu implicarea 
profesioniştilor în domeniu, în scopul de a crea o cultură a conformării cu 
normele UE în materie de mediu pentru activităţi precum producţia 
industrială, eliminarea deşeurilor şi agricultură.  

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

 La punctul 4 al ordinii de zi a fost prezentată comunicarea  Comisiei 
către Parlamentul European, Consiliul, Comitetul Economic şi Social 
European şi Comitetul Regiunilor privind un cadru de monitorizare pentru 
economia circulară. 

 



 În decembrie 2015, Comisia Europeană a prezentat un plan amplu 
privind stimularea economiei circulare în întreaga UE. 
Comunicarea prezintă un cadru de monitorizare compus dintr-un set de 
indicatori esenţiali, care captează elementele principale ale economiei 
circulare. 

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

 Lucrările Comisiei din data de 14 și 15 martie 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                                         Petru FARAGO 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Consilier parlamentar, Alina Alexandriuc 
 


