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20.05.2020

PROCES VERBAL

din 18 și 19 mai 2020

Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic şi-a desfăşurat lucrările
în zilele de 18 și 19 mai a.c.

La lucrările Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic din data de
18 mai a.c. au fost prezenţi 15 deputaţi din numărul total de 16
membri ai comisiei, dintre care 12 deputați au fost prezenți online și
trei deputați au fost prezenți 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
19 mai a.c. au fost prezenţi 14 deputaţi din numărul total de 16
membri ai comisiei, dintre care 12 deputați au fost prezenți online și
doi deputați au fost prezenți la sediul Camerei Deputaților, conform listei
de prezență.

Domnul deputat Alexe Costel(PNL) și domnul deputat Varga Glad-
Aurel(PNL) au absentat de la lucrările comisiei.

În data de 19 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 a participat în calitate de invitat 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 19 mai a.c. au figurat
următoarele proiecte:

Parlamentul României
Camera Deputaţilor

Comisia pentru mediu și echilibru ecologic
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AVIZE

1. PL-x nr. 244/2020 Proiect de Lege pentru modificarea şi
completarea Legii nr.372/2005 privind performanța energetică a clădirilor.

2. PL-x nr. 176/2020 Proiect de Lege pentru modificarea Legii
nr.171/2010 privind stabilirea contravenţiilor silvice.

SESIZĂRI ÎN FOND

3. COM(2020)102 Comunicare a Comisiei către Parlamentul
European, Consiliul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social
European și Comitetul Regiunilor – O nouă Strategie industrială pentru
Europa.

4. COM(2020)103 Comunicare a Comisiei Către Parlamentul
European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul
Regiunilor – O strategie pentru IMM-uri pentru o Europă sustenabilă şi
digitală.

La punctul 1 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul de lege
pentru modificarea şi completarea Legii nr.372/2005 privind performanța
energetică a clădirilor.

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare transpunerea
integrală în legislația națională a prevederilor Directivei 2010/31/UE a
Parlamentului European şi a Consiliului din 19 mai 2010 privind
performanța energetică a clădirilor (reformare), precum şi a prevederilor
Directivei 2018/844/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 30
mai 2018 de modificare a Directivei 2010/31/UE privind performanța
energetică a clădirilor şi a Directivei 2012/27/UE privind eficiența
energetică. Principalele intervenții legislative vizează adaptarea definițiilor,
actualizarea şi completarea capitolului referitor la strategia de renovare
pe termen lung, completarea metodologiei de calcul a performanței
energetice, precum şi cerinţele de performanţă energetică a clădirilor,
adaptarea prevederilor referitoare la clădirile noi şi existente, completarea
capitolului privind sistemele tehnice ale clădirilor, electromobilitatea şi
indicatorul gradului de pregătire pentru soluţii inteligente, completarea
dispoziţiilor referitoare la stimulentele financiare, certificatul de
performanţă energetică, inspecţia sistemelor de încălzire şi climatizare,
sancţiuni.

S-a arătat că proiectul de lege se încadrează în categoria legilor
ordinare, Camera Deputaților este Cameră decizională, Senatul a
adoptat proiectul de lege, Consiliul Legislativ avizează favorabil
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proiectul de lege, Consiliul Economic și Social avizează favorabil
proiectul de lege.

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât cu unanimitate
de voturi întocmirea unui aviz favorabil proiectului de lege.

La punctul 2 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul de lege
pentru modificarea Legii nr.171/2010 privind stabilirea contravenţiilor
silvice.

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea Legii
nr.171/2010, în scopul corelării normelor de trimitere, pentru a se putea
realiza republicarea acestui act normativ.

Proiectul de lege urmărește sancționarea celor care completează
avizele de însoțire cu unele tipuri de pastă sau cerneală care pot fi șterse
rapid astfel încât același aviz de însoțire să poată fi refolosit pentru mai
multe transporturi de material lemnos. Sancțiunea trebuie aplicată pentru
utilizarea unor tipuri de cerneală care nu sunt rezistente în timp și care
pot fi șterse ușor prin mijloace mecanice.

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 republicată,
Consiliul Legislativ avizează favorabil proiectul de lege, Consiliul
Economic și Social avizează favorabil proiectul de lege.

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât cu unanimitate
de voturi întocmirea unui aviz favorabil proiectului de lege.

La punctul 3 al ordinii de zi a fost prezentată Comunicarea Comisiei
către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, Comitetul
Economic și Social European și Comitetul Regiunilor – O nouă Strategie
industrială pentru Europa.

Comunicarea propune o serie de măsuri pentru a susține poziția de
lider a Europei în sectorul industrial, prin îndeplinirea a trei priorități-cheie:
menținerea competitivității industriei europene la nivel mondial și a unor
condiții de concurență echitabile, atât la nivel intern, cât și la nivel
mondial, asigurarea neutralității climatice a Europei până în 2050 și
conturarea viitorului digital al Europei.

Sectorul industrial are o deosebită importanță pentru dinamica
economiei Uniunii Europene și totodată este necesară adaptarea continuă
la noile evoluții. Tranziția către digitalizare și neutralitate climatică sunt
principalele preocupări ale Comisiei Europene.

Noua strategie industrială propusă de Comisie este definită ca fiind
„antreprenorială”, prezintă ceea ce se dorește a se realiza până în 2030 și
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dincolo de această dată și are în vedere elaborarea unor soluții în comun
cu sectoarele industriale și cu partenerii sociali.

Comisia Europenă a adoptat concomitent cu această comunicare și
un plan de acțiune ce vizează asigurarea respectării normelor privind
piața unică, urmărind în același timp eliminarea barierelor cu care se
confruntă întreprinderile, revizuirea cadrului de concurență al Uniunii
Europene, revizuirea normelor privind siguranța produselor, punerea în
aplicare a Strategiei europene privind datele și adoptarea actului legislativ
privind serviciile digitale.

Un alt obiectiv identificat de Comisie se referă la consolidarea
autonomiei industriale și strategice a Uniunii, apreciindu-se că viitorul
cadru privind investițiile străine directe, aplicabil din octombrie 2020, va
proteja interesele UE din motive care țin de securitate și ordine publică. În
acest context, Comisia condiționează „suveranitatea tehnologică” a
Uniunii de existența unor infrastructuri digitale strategice (inclusiv
tehnologia 5G) și de dezvoltarea unor tehnologii generice esențiale.

S-a arătat că documentul se încadrează în categoria documentelor
nelegislative, tip examinare: fond.

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

La punctul 4 al ordinii de zi a fost prezentată Comunicarea Comisiei
Către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social
European și Comitetul Regiunilor – O strategie pentru IMM-uri pentru o
Europă sustenabilă şi digitală.

Comunicarea stabilește o abordare transversală, bazată pe măsuri
orizontale în sprijinul tuturor tipurilor de IMM-uri, precum și pe acțiuni
care vizează nevoi specifice. Strategia propune acțiuni bazate pe următorii
trei piloni: consolidarea capacității și sprijinirea tranziției către
sustenabilitate și digitalizare, reducerea sarcinii de reglementare și
îmbunătățirea accesului pe piață și îmbunătățirea accesului la finanțare.

Întreprinderile mici și mijlocii (IMM) au o deosebită importanță în
cadrul economiei Uniunii Europene, reprezentând mai mult de jumătate
din PIB-ul Uniunii Europene și asigurând 100 milioane de locuri de muncă.
Rolul IMM-urilor este mai cu seamă recunoscut din perspectiva inovării și
competitivității, fiind creatoare de prosperitate și asigurând o plasă de
siguranță la șocurile externe.

Comisia Europeană a introdus în capitolul referitor la transformarea
economiei Uniunii Europene, și obiectivele generale privind întreprinderile
mici și mijlocii, subliniind în privința acestora nevoia de inovație, de
reducere a birocrației și de îmbunătățire a accesului la piețe. Drept
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urmare, Programul de lucru al Comisiei pentru 2020 a anunțat lansarea
unei strategii specifice pentru IMM-uri, menite să faciliteze funcționarea și
extinderea acestora și să le îmbunătățească productivitatea.

Strategia Uniunii Europene se adresează tuturor tipurilor de IMM-uri
și vizează susținerea acelora angajate în practici comerciale durabile, dar
și a celor care utilizează tehnologii digitale, reducerea sarcinii de
reglementare și facilitarea accesului pe piață, precum și îmbunătățirea
accesului la finanțare.

S-a arătat că documentul se încadrează în categoria documentelor
nelegislative, tip examinare: fond.

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

Lucrările comisiei din data de 18 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
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