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SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI

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.

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:

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
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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, proiectul de lege a primit un raport
preliminar de adoptare cu amendamente admise cu unanimitate de
voturi.

La punctul 2 al ordinii de zi, propunerea legislativă a primit un
raport comun de respingere cu unanimitate de voturi.

La punctul 3 al ordinii de zi, propunerea legislativă a primit un
raport comun de respingere cu unanimitate de voturi.

La punctul 4 al ordinii de zi, proiectul de lege a fost amânat cu
unanimitate de voturi.

La punctul 5 al ordinii de zi, proiectul de lege a primit un raport
preliminar de adoptare cu unanimitate de voturi.

La punctul 6 al ordinii de zi, proiectul de lege a primit un raport
comun de adoptare cu amendamente admise cu majoritate de
voturi.
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La punctul 7 al ordinii de zi, proiectul de lege a primit un raport
preliminar de adoptare cu majoritate de voturi.

La punctul 8 al ordinii de zi, comunicarea a primit un proiect de
opinie favorabil cu unanimitate de voturi.

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, după cum urmează:
Cupă Ion(PMP), Bichineț Corneliu(PMP), Lungu Tudorița(PNL), Simion
Lucian-Eduard(PSD),Bogdan Gheorghe-Dănuț(PSD), Farago Petru(UDMR),
Borza Remus-Adrian(PNL), Ilișanu Claudiu-Augustin(PSD), Ionescu
George(PNL), Marica Petru-Sorin(PRO Europa), Pană Adriana-Doina(PSD),
Spânu Ion(PRO Europa), Varga Glad-Aurel(PNL) și Zainea Cornel(USR) au
fost prezenți online, iar Mihălcescu Carmen Ileana(PSD) a fost prezentă 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, după cum
urmează: Bichineț Corneliu(PMP), Lungu Tudorița(PNL), Simion Lucian-
Eduard(PSD), Bogdan Gheorghe-Dănuț(PSD), Farago Petru(UDMR), Borza
Remus-Adrian(PNL),Ilișanu Claudiu-Augustin(PSD), Ionescu George(PNL),
Marica Petru-Sorin(PRO Europa), Pană Adriana-Doina(PSD), Spânu
Ion(PRO Europa), Varga Glad-Aurel(PNL) și Zainea Cornel(USR) au fost
prezenți online, iar Cupă Ion(PMP) şi Mihălcescu Carmen Ileana(PSD) au
fost prezenți la sediul Camerei Deputaților, conform listei de prezență.

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

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


