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29.06.2020 

  

PROCES VERBAL  

din 29 iunie 2020 

 

Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic şi-a desfăşurat lucrările 
în ziua de 29 iunie a.c. 

La lucrările Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic din data de 
29 iunie a.c. au fost prezenţi 15 deputaţi din numărul total de 16 
membri ai comisiei, dintre care opt deputați au fost prezenți online și 
șapte deputați au fost prezenți la sediul Camerei Deputaților , conform 
listei de prezență. 

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

În data de 29 iunie 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 Simion 
Lucian-Eduard, vicepreședinte al Comisiei pentru mediu şi echilibru 
ecologic din Camera Deputaților. 

La ședința online au participat în calitate de invitați doamna Carmen 
Moraru, secretar de stat în cadrul Ministerului Fondurilor Europene; 
domnul Mircea Fechet, secretar de stat în cadrul Ministerului Mediului, 
Apelor și Pădurilor; domnul Claudiu Sorin Roșu M areș, secretar de stat în 
cadrul Ministerului Agriculturii și doamna Delia Duican, director executiv în 
cadrul Asociației Române a Compostului. 

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 29 iunie a.c. au 
figurat următoarele proiecte: 

AVIZE 
 

1. PL-x nr. 382/2020 Proiect de Lege pentru aprobarea 
Ordonanței de urgență a Guvernului nr.81/2020 privind modificarea şi 
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completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.3/2015 pentru 
aprobarea schemelor de plăți care se aplică în agricultură în perioada 
2015-2020 și pentru modificarea art.2 din Legea nr.36/1991 privind 
societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură. 

2. PL-x nr. 384/2020 Proiect de Lege pentru aprobarea 
Ordonanței de urgență a Guvernului nr.88/2020 privind instituirea unor 
măsuri, precum și a unui sprijin financiar pentru pregătirea portofoliului 
de proiecte în domenii strategice considerate prioritare pentru perioada de 
programare 2021-2027, destinat finanțării prin Programul Operațional 
Asistență tehnică 2014-2020 (POAT 2014-2020) și Programul operațional 
Infrastructură Mare 2014-2020 (POIM). 

 
SESIZĂRI ÎN FOND 

 
3. PL-x nr. 311/2020 Proiect de Lege pentru modificarea şi 

completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2005 privind 
protecţia mediului. 

4. PL-x nr. 41/2020 Proiect de Lege privind gestionarea 
deşeurilor nepericuloase compostabile. 

La punctul 1 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul de lege 
pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.81/2020 privind 
modificarea şi completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.3/2015 
pentru aprobarea schemelor de plăți care se aplică în agricultură în 
perioada 2015-2020 și pentru modificarea art.2 din Legea nr.36/1991 
privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.3/2015, intervenţiile 
legislative vizând prelungirea termenului de încheiere şi depunere la APIA, 
pentru anul 2020, a tabelului centralizator, până la data limită de 
depunere a modificărilor la cererea unică de plată, în contextul pandemiei 
cauzate de COVID-19.   
  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 
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 aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.88/2020 privind 
instituirea unor măsuri, precum și a unui sprijin financiar pentru 
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pregătirea portofoliului de proiecte în domenii strategice considerate 
prioritare pentru perioada de programare 2021-2027, destinat finanțării 
prin Programul Operațional Asistență tehnică 2014 -2020 (POAT 2014-
2020) și Programul operațional Infrastructură Mare 2014-2020 (POIM). 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare instituirea unor 
măsuri, precum şi acordarea unui sprijin financiar, pentru pregătirea 
portofoliului de proiecte în domenii strategice considerate prioritare 
pentru perioada de programare 2021-2027, destinat finanţării prin 
Programul operaţional Asistenţă Tehnică 2014-2020, POAT 2014-2020 şi 
Programul operaţional Infrastructură Mare 2014-2020, POIM. Proiectul 
instituie unele măsuri în domeniul fondurilor europene având drept scop 
asigurarea cadrului general de acordare a sprijinului financiar pentru 
elaborarea documentaţiilor tehnico-economice necesare pregătirii şi 
implementării unor proiecte de infrasctructură din domenii de interes 
strategic naţional/regional/local şi/sau a unor proiecte de infrastructură 
care fac parte din strategii/planuri de dezvoltare la nivel regional/local, 
finanţabile din fonduri europene acordate României, în perioada de 
programare 2021-2021, în cadrul Politicii de Coeziune, precum şi 
pregătirea portofoliului de proiecte de infrastructură în domenii strategice 
considerate prioritare pentru perioada de programare 2021-2027. De 
asemenea, prin proiect, se acordă sprijin financiar în elaborarea 
documentaţiilor tehnico-economice în următoarele domenii de interes 
strategic naţional/local: transport şi transport intermodal, apă – apă 
uzată, gestionarea deşeurilor, mobilitate urbană, regenerare urbană, 
infrastructură rutieră de interes judeţean, centre de agrement/baze 
turistice/tabere şcolare, infrastructură şi servicii publice de turism, 
inclusiv obiecte de patrimoniu, specializare inteligentă. 
  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 
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 prezentat proiectul de lege 
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.195/2005 privind protecţia mediului. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2005. Iniţiativa 
vizează instituirea obligativităţii stocării îngrăşămintelor conform fişei cu 
date de securitate emise de producător, precum şi sancţionarea 
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nerespectării acestor indicaţii de stocare, ca fiind contravenţie. Totodată, 
se prevede şi eliminarea sintagmei „temporar”, dat fiind faptul că acţiunea 
de stocare este una temporară şi nu este definită în cuprinsul legii ca 
având o durată determinată. 
  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 Economic și Social avizează 
favorabil proiectul de lege, Consiliul Legislativ avizează favorabil 
proiectul de lege. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât cu unanimitate  
de voturi întocmirea unui raport comun de adoptare proiectului de lege. 

La punctul 4 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul de lege 
privind gestionarea deşeurilor nepericuloase compostabile. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare stabilirea cadrului 
legal pentru desfăşurarea activităţilor de gestionare a deșeurilor 
nepericuloase compostabile, prin reciclarea/valorificarea acestora folosind 
opțiunea de compostare/digestie anaerobă, în vederea protejării sănătății 
umane şi a mediului, în acord cu normele şi exigentele europene incidente 
în materie, în contextul îndeplinirii obligațiilor asumate de România, 
derivate din calitatea sa de stat membru al Uniunii Europene. 
  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 nefavorabil proiectul de lege. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât cu unanimitate  
de voturi amânarea proiectului de lege. 

 
 

PREȘEDINTE,                       SECRETAR, 
                     Ion CUPĂ                                 Petru FARAGO 

 
 
 
 
 
 
 
Consultant parlamentar,  
Drd. Ing. Andrei-Georgian Pîrvan 
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