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Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic şi-a desfăşurat lucrările în
perioada 28-30 octombrie 2014.
La lucrările Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic din 28-30
octombrie a.c, au fost prezenţi 21 deputaţi din numărul total de 22
membri după cum urmează: Carmen Ileana Moldovan(PSD), Cioată Cezar
(PC-PLR), Peia Ninel(PSD),Varga Lucia-Ana(PNL), Suciu Vasile-Daniel(PNL),
Thuma Hubert Petru Ştefan (PNL), Alexe Costel (PNL), Burlacu Ştefan (PPDD), Cosma Vlad-Alexandru(PSD), Cozmanciuc Corneliu Mugurel (PNL),
Manea Victor Gheorghe (PNL), Marcoci Vlad(PSD), Marica Petru-Sorin
(PSD), Mihai Aurelian (neafiliat), Mihăilă Ioan (PSD), Molnar Zsolt (UDMR),
Moţ Constantin-Stelian-Emil(PSD), Muntean Mircia(PSD), Negruţ Clement
(neafiliat), Tiuch Cătălin(PSD), Ţigăeru Roşca Laurenţiu (PSD),fiind absentă
doamna deputat Doina Adriana Pană (PSD).
La şedinţa din data de 28 octombrie a.c. au participat ca invitaţi:
domnul Albulescu Mihai, secretar de stat în cadrul Ministerului Economiei,
Departamentul pentru Energie. şi doamna Răcăşanu Felicia, director
general în cadrul în cadrul Ministerului Economiei, Departamentul pentru
Energie.
Lucrările comisiei din data de 28 octombrie a.c. au fost conduse de
doamna deputat Carmen Ileana Moldovan, preşedintele Comisiei pentru
mediu şi echilibru ecologic.
Pe ordinea de zi au figurat următoarele puncte:
AVIZE
1. PLx486/08.10.2014 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei
Guvernului nr.29/2014 pentru modificarea art.6 alin.(2) din Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr.34/2000 privind produsele agroalimentare

ecologice, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul produselor
agroalimentare ecologice
2. Plx479/08.10.2014 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei
Guvernului nr.28/2014 privind unele măsuri pentru dezvoltarea
infrastructurii de stocare a energiei electrice şi de echilibrare a Sistemului
electroenergetic national, prin construirea şi operarea centralelor
hidroelectrice cu acumulare prin pompaj cu putere instalată mai mare de
15 MW.
3. E40-s/2014 Propunere de regulament al Parlamentului European şi
al Consiliului privind cerinţele referitoare la limitele emisiilor şi omologarea
de tip pentru motoarele cu ardere internă pentru echipamentele mobile
fără destinaţie rutieră [COM (2014)581]
4. E33/2014 Comunicare a Comisiei către Parlamentul European şi
Consiliului Eficienţa energetică și contribuţia sa la securitatea energetică și
cadrul pentru politica privind schimbările climatice
şi
energia
pentru
2030 [COM (2014)520]
La punctul 1 al ordinii de zi a fost prezentat Proiectul de Lege privind
aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.29/2014 pentru modificarea art.6
alin.(2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.34/2000 privind
produsele agroalimentare ecologice, precum şi pentru stabilirea unor
măsuri în domeniul produselor agroalimentare ecologice (Plx486/2014).
Proiectul de ordonanţă are ca obiect modificarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice,
aprobată prin Legea nr.38/2001, cu modificările şi completările ulterioare,
precum şi stabilirea unor măsuri în domeniul produselor agroalimentare
ecologice, în vederea creării cadrului necesar pentru a putea fi sancţionate
şi organismele de inspecţie şi certificare aprobate de către Ministerul
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pentru a desfăşura activităţi în domeniul
agriculturii ecologice, care nu respectă obligaţiile prevăzute de legislaţia în
domeniu, asigurând conformitatea cu dispoziţiile Regulamentului (CE)
nr.834/2007 al Consiliului din 28 iunie 2007 privind producţia ecologică şi
etichetarea produselor ecologice, precum şi de abrogare a Regulamentului
(CEE) nr.2092/91 şi ale Regulamentului (CE) nr.889/2008 al Comisiei din 5
septembrie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE)
nr.834/2007 al Consiliului privind producţia ecologică şi etichetarea
produselor ecologice în ceea ce priveşte producţia ecologică, etichetarea şi
controlul, în contextul îndeplinirii angajamentelor ce-i revin României în
calitatea sa de stat membru al Uniunii Europene.
S-a arătat că proiectul de lege se încadrează în categoria legilor
ordinare, Camera Deputaţilor este Cameră Decizională, Consiliul
Legislativ avizează favorabil proiectul de lege, Senatul a adoptat
proiectul de lege.

Supus dezbaterilor, respectivul proiect de lege a fost avizat
favorabil cu unanimitate de voturi.
La punctul 2 al ordinii de zi a fost prezentat Proiectul de Lege privind
aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.28/2014 privind unele măsuri pentru
dezvoltarea infrastructurii de stocare a energiei electrice şi de echilibrare a
Sistemului electroenergetic national, prin construirea şi operarea
centralelor hidroelectrice cu acumulare prin pompaj cu putere instalată mai
mare de 15 MW(Plx479/2014). Proiectul de ordonanţă are ca obiect
stabilirea unor măsuri pentru dezvoltarea infrastructurii de stocare a
energiei electrice şi de echilibrare a Sistemului Energetic Naţional, prin
construirea şi operarea centralelor hidroelectrice cu acumulare prin
pompaj. Intervenţiile legislative sunt argumentate în Nota de
fundamentare prin faptul că România este singura ţară din UE care, deşi
dispune de condiţii naturale deosebit de favorabile pentru construcţia şi
operarea centralelor hidroenergetice cu acumulare prin pompaj (CHEAP),
nu deţine o astfel de centrală, deosebit de necesară în condiţiile tehnice
actuale ale Sistemului Electroenergetic Naţional (SEN)”.
S-a arătat că proiectul de lege se încadrează în categoria legilor
ordinare, Camera Deputaţilor este Cameră Decizională, Consiliul
Legislativ avizează favorabil proiectul de lege, Senatul a adoptat
proiectul de lege.
Supus dezbaterilor, respectivul proiect de lege a fost avizat
favorabil cu unanimitate de voturi.
La punctul 3 al ordinii de zi a fost prezentată propunere de regulament
al Parlamentului European şi al Consiliului privind cerinţele referitoare la
limitele emisiilor și omologarea de tip pentru motoarele cu ardere internă
pentru echipamentele mobile fără destinaţie rutieră [COM (2014)581].
Propunerea contribuie la competitivitatea sectorului industrial european,
prin simplificarea legislaţiei existente privind omologarea de tip a
vehiculelor,
îmbunătăţirea
transparentei
şi
diminuarea
poverii
administrative.
În urma dezbaterilor membrii Comisiei pentru mediu şi echilibru
ecologic au hotărât cu unanimitate de voturi că propunerea este
conformă cu principiul subsidiarităţii.
La punctul 4 al ordinii de zi a fost prezentată comunicarea a Comisiei
către Parlamentul European şi Consiliului Eficienţa energetică și contribuţia
sa la securitatea energetică și cadrul pentru politica privind schimbările
climatice
şi energia pentru 2030 [COM (2014)520].
Comunicarea explică şi cuantifică contribuţia pe care eficienţa
energetică ar putea să o aducă la reducerea emisiilor de gaze cu efect de
seră şi la îmbunătăţirea securităţii energetice a Uniunii şi evidenţiază care
sunt ambele faţete ale unui cadru integrat pentru politica privind clima şi
energia.

Comunicarea face trimiterea expresă la COM(2014)15 – “Un cadru pentru
política privind clima şi energia în perioada 2020-2030”.
Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic a fost sesizată pentru
dezbaterea în fond a comunicării. Supusă dezbaterilor, comunicarea a
primit un proiect de opinie favorabil cu unanimitate de voturi.
Lucrările Comisiei din data de 29 şi 30 octombrie a.c. s-au desfăşurat
în cadrul grupurilor de lucru constituite în vederea studierii proiectelor de
lege şi a altor documente înregistrate la Comisie.

PREŞEDINTE,
CARMEN ILEANA MOLDOVAN

