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PROCES VERBAL
din 9, 10 și 11 aprilie 2019

Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic şi-a desfăşurat lucrările în
zilele de 9, 10 și 11 aprilie a.c.
La lucrările Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic din data de 9
aprilie a.c. au fost prezenţi 14 deputaţi din numărul total de 17 membri
ai comisiei.
Domnul deputat Farago Petru(UDMR), doamna deputat Mihălcescu
Carmen-Ileana(PSD) și domnul deputat Suciu Vasile-Daniel(PSD) au
absentat de la lucrările comisiei.
La lucrările Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic din data de 10
aprilie a.c. au fost prezenţi 15 deputaţi din numărul total de 17 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 11
aprilie a.c. au fost prezenţi 14 deputaţi din numărul total de 17 membri
ai comisiei.
Domnul deputat Farago Petru(UDMR), domnul deputat Suciu VasileDaniel(PSD) și domnul deputat Zainea Cornel(USR) au absentat de la
lucrările comisiei.
Lucrările şedinţei din data de 9 aprilie a.c. au fost conduse de domnul
deputat Ion Cupă, președintele Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic
din Camera Deputaților.
La şedinţa din data de 9 aprilie a.c. au participat în calitate de invita
ți:
domnul Tudose Nicolae, secretar de stat în cadrul Ministerului Dezvoltării
Regionale și Administrației Publice; domnul Ion Cîmpeanu, secretar de stat
în cadrul Ministerului Mediului; doamna Baciu Vasilica, director în cadrul
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Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice; doamna Niculina
Moisă, șef birou în cadrul Ministerului Mediului; domnul Minchevici Victor,
consilier în cadrul Ministerului Mediuluiși doamna Ana Tudose, consilier în
cadrul Ministerului Mediului.
Pe ordinea de zi ședinței
a
din data de
următoarele proiecte:

9 aprilie a.c. au figurat

AVIZ
1. PL-x nr. 184/2019 Proiect de Lege pentru modificarea Legii
nr.43/2014 privind protecţia animalelor utilizate în scopuri ştiinţifice.
SESIZĂRI ÎN FOND
2. PL-x nr. 102/2019 Proiect de Lege pentru modificarea şi
completarea Legii nr.132/2010 privind colectarea selectivă a deşeurilor în
instituţiile publice.
3. PL-x nr. 95/2019 Proiect de Lege privind evaluarea şi gestionarea
zgomotului ambiant.
La punctul 1 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul de lege pentru
modificarea Legii nr.43/2014 privind protecţia animalelor utilizate în scopuri
ştiinţifice.
Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea Legii
nr.43/2014, în vederea corectării unor aspecte apărute în timpul procesului
de transpunere, la nivelul legislaţiei naţionale de profil, a dispoziţiilor
Directivei nr.2010/63/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 22
septembrie 2010 privind protecţia animalelor utilizate în scopuri ştiinţifice, ca
urmare a necesităţii alinierii legislaţiei naţionale de profil la normele
europene incidente în materie, în contextul îndeplinirii angajamentelor ce-i
revin României şi care derivă din calitatea sa de stat membru al Uniunii
Europene.
S-a arătat că proiectul de lege se încadrează în categoria legilor
ordinare, Camera Deputa
ților este
Cameră decizională, Senatul a
adoptat proiectul de lege, Consiliul Legislativ avizează favorabil proiectul
de lege, Consiliul Economicși Social avizează favorabil proiectul de lege,
Guvernul susține adoptarea proiectului de lege cu observații și propuneri.
În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotarât cu unanimitate de
voturi întocmirea unui aviz favorabil proiectului de lege.
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La punctul 2 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul de lege pentru
modificarea şi completarea Legii nr.132/2010 privind colectarea selectivă a
deşeurilor în instituţiile publice
Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi
completarea Legii nr.132/2010, în vederea creşterii gradului de informare,
de conştientizare şi de educare a elevilor cu privire la colectarea selectivă şi
managementul deşeurilor, prin transferul atribuţiilor privind achiziţionarea şi
dotarea unităţilor şcolare cu recipiente pentru colectare selectivă a
deşeurilor, de la nivelul conducerii unităţilor publice de învăţământ, către
autorităţile locale.
S-a arătat că proiectul de lege se încadrează în categoria legilor
ordinare, Camera Deputa
ților este
Cameră decizională, Senatul a
adoptat proiectul de lege, Consiliul Legislativ avizează favorabil proiectul
de lege, Consiliul Economic și Social avizează favorabil proiectul de lege,
Guvernul susține adoptarea proiectului de lege cu observații și propuneri.
În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotarât cu unanimitate de
voturi întocmirea unui raport preliminar de adoptare cu amendamente
admise și respinse proiectului de lege.
La punctul 3 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul de lege privind
evaluarea şi gestionarea zgomotului ambiant.
Proiectul de lege are ca obiect de reglementare stabilirea cadrului legal
referitor la evaluarea şi gestionarea zgomotului ambiant, din perspectiva
necesităţii de aliniere a legislaţiei naţionale de profil la normele şi exigenţele
europene incidente în materie, în contextul îndeplinirii obligaţiilor asumate
de România, derivate din calitatea sa de stat membru al Uniunii Europene.
Prezenta lege transpune prevederile Directivei 2002/49/CE a Parlamentului
European şi a Consiliului din 25 iunie 2002 privind evaluarea şi gestiunea
zgomotului ambiental, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene
(JOCE), seria L, nr.189 din 18 iulie 2002 şi ale anexei Directivei (UE)
2015/996 a zgomotului, în conformitate cu Directiva 2002/49/CE a
Parlamentului European şi a Consiliului, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii
Europene (JOUE), seria L, nr.168 din 1 iulie 2015, cu excepţia apendicilor A-I
care se transpun conform prevederilor art.90.
S-a arătat că proiectul de lege se încadrează în categoria legilor
ordinare, Camera Deputa
ților este
Cameră decizională, Senatul a
adoptat proiectul de lege, Consiliul Legislativ avizează favorabil proiectul
de lege.
În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotarât cu majoritate de
voturi întocmirea unui raport de adoptare cu amendamente admise
proiectului de lege.
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Lucrările Comisiei din data de 10 și 11 aprilie 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
Ion CUPĂ

SECRETAR
Petru FARAGO

Consultant parlamentar,
Ing. Andrei-Georgian Pîrvan
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