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                                                                                                        12.09.2019 
  

PROCES VERBAL  

din 11 și 12 septembrie 2019 

 

Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic şi-a desfăşurat lucrările în 
zilele de 11 și 12 septembrie a.c. 

La lucrările Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic din data de 11 
septembrie a.c. au fost prezenţi 16 deputaţi din numărul total de 18 
membri ai comisiei. 

Domnul deputat Suciu Vasile-Daniel(PSD) și domnul deputat Zainea 
Cornel(USR) au absentat de la lucrările comisiei. 
 La lucrările Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic din data de 12 
septembrie a.c. au fost prezenţi 15 deputaţi din numărul total de 18 
membri ai comisiei. 

Domnul deputat Farago Petru(UDMR), domnul deputat Suciu Vasile-
Daniel(PSD) și domnul deputat Zainea Cornel(USR) au absentat de la 
lucrările comisiei. 
 Lucrările şedinţei din data de 11 septembrie a.c. au fost conduse de 
domnul deputat Cupă Ion, președintele Comisiei pentru mediu şi echilibru 
ecologic din Camera Deputaților. 
 Pe ordinea de zi a ședinței din data de 11 septembrie a.c. au figurat 
următoarele proiecte: 

AVIZ 

1. PL-x nr. 323/2019 Proiect de Lege pentru completarea art.22 din 
Legea 241/2006 a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare. 

 

SESIZARE ÎN FOND 

     2. COM(2019)149  Comunicare a Comisiei Către Parlamentul European, 
Consiliu, Comitetul Economic si Social  European si  Comitetul Regiunilor – 

 

Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru mediu și echilibru ecologic  
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Evaluarea din 2019 a punerii în aplicare a politicilor de mediu: o Europă care 
îşi protejează cetăţenii şi sporeşte calitatea vieţii acestora. 

 

 La punctul 1 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul de lege pentru 
completarea art.22 din Legea 241/2006 a serviciului de alimentare cu apă şi 
de canalizare. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea art.22 din 
Legea nr.241/2006 cu un nou alineat, respectiv alin.(21

Evaluarea punerii în aplicare a politicilor de mediu în România(EIR 
2019) –potrivit Raportului de țară , s-au înregistrat anumite  progrese  în  
sectorul  deșeurilor ca urmare  adoptării planului național de gestionare a 
deșeurilor în decembrie 2017 și instituirii unui comitet național pentru 
deșeuri cu scopul de a  consolida  și  a  îmbunătăți  coordonarea  acțiunilor  
în  sector. Sunt însă necesare acțiuni suplimentare pentru a atinge 
obiectivele UE și a  dezvolta proiecte coerente în domeniul deșeurilor. Au fost 

), în scopul instituirii 
dreptului operatorilor regionali de a desfăşura activităţile de extragere, 
producere, îmbuteliere şi distribuire de apă de izvor şi de masă. 
 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.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României republicat ă, 
Consiliul Legislativ avizează favorabil proiectul de lege, Consiliul Economic 
şi Social avizează negativ proiectul de lege. 
 În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotarât cu unanimitate de 
voturi amânarea dezbaterii proiectului de lege. 
 La punctul 2 al ordinii de zi a fost prezentată Comunicarea Comisiei 
către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic si Social  
European si  Comitetul Regiunilor – Evaluarea din 2019 a punerii în aplicare 
a politicilor de mediu: o Europă care îşi protejează cetăţenii şi sporeşte 
calitatea vieţii acestora. 

Evaluarea punerii în aplicare a politicilor de mediu reprezintă un ciclu 
de analiză, dialog și colaborare de doi ani ce vizează îmbunătățirea punerii în 
aplicare a politicilor și a legislației UE în domeniul mediului. 

Comunicarea Comisiei privind punerea în aplicare a politicilor de mediu 
și cele 28 de rapoarte de țară identifică  principalele provocări, practici de 
succes și oportunități pentru punerea în aplicare a politicilor de mediu în 
următoarele domenii: economia circulară, eficientă din punctul de vedere al 
utilizării resurselor cu emisii scăzute de dioxid de carbon, schimbările 
climatice, protejarea, conservarea și consolidarea capitalului natural, 
protejarea sănătății și calității vieții cetățenilor. 
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menționate și unele acțiuni întreprinse pentru îndeplinirea standardelor 
stabilite de legislația UE în domeniul apei . Cu toate acestea, mai sunt 
posibile îmbunătățiri în privința punerii în aplicare a directivei privind 
tratarea apelor uzate urbane și a calității apei potabile.  Ca exemple de bune 
practici, în România a fost menționat Proiectul LIFE „ConnectCarpathians – 
Îmbunătățirea conectivității populațiilor de urs și lup cu ajutorul unei rețele 
regionale de situri Natura 2000 în România”. 
 S-a arătat că această comunicare se încadrează în categoria 
documentelor nelegislative, tipul de examinare: fond, emitent: Comisia 
Europeană. 
 În urma dezbaterilor membrii comisiei au hotărât cu unanimitate de 
voturi întocmirea unui proiect de opinie favorabil. 
 Lucrările Comisiei din data de 12 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. 

 
 
 
 
 
 

PREȘEDINTE,                                SECRETAR, 
                  Ion CUPĂ                                           Petru FARAGO 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Consultant parlamentar,  
Ing. Andrei-Georgian Pîrvan 
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