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PROCES VERBAL
din 11 și 13 decembrie 2018

Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic şi-a desfăşurat lucrările în
zilele de 11 și 13 decembrie a.c.
La lucrările Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic din data de 11
decembrie a.c. au fost prezenţi 16 deputaţi din numărul total de 17
membri ai comisiei.
Domnul deputat Spînu Ion(neafiliat) a absentat de la lucrările comisiei.
La lucrările Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic din data de 13
decembrie a.c. au fost prezenţi 14 deputaţi din numărul total de 17
membri ai comisiei.
Domnul deputat Farago Petru(UDMR), domnul deputat Spînu
Ion(neafiliat) și domnul deputat Zainea Cornel(USR) au absentat de la
lucrările comisiei.
La şedinţa din data de 11 decembrie a.c. au participat în calitate de
invitați: doamna Marin Daniela, consilier principal în cadrul Ministerului
Mediului; doamna Istrate Gabriela, consilier superior în cadrul Ministerului
Mediului și domnul Năfureanu Bogdan -Mihai, consilier Ministru în cadrul
Ministerului Mediului.
Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Ion Cupă,
președintele Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic din Camera
Deputaților.
Pe ordinea de zi aședinței din data de 11 decembrie a.c. au figurat
următoarele proiecte:
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SESIZĂRI ÎN FOND
1. PL-x nr. 574/2018 Proiect de Lege privind gestionarea siturilor
potenţial contaminate şi a celor contaminate.
2. COM(2018)734 Comunicare a comisiei către parlamentul european,
consiliu, comitetul economic și social european și comitetul regiunilor spre un
cadru european mai cuprinzător privind perturbatorii endocrini.
La punctul 1 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege privind
gestionarea siturilor potenţial contaminate şi a celor contaminate.
Proiectul de lege are ca obiect de reglementare reglementarea
gestionării siturilor potenţial contaminate şi a celor contaminate, creând
condiţiile de realizare a obiectivelor prioritare specifice siturilor contaminate
stabilite prin art.2 alin.(1) din Decizia nr.1386/2013/UE a Parlamentului
European şi a Consiliului privind un Program general al Uniunii de acţiune
pentru mediu până în 2020 „O viaţă bună, în limitele planetei noastre”.
Proiectul de lege prevede măsuri la nivel naţional referitoare la:
identificarea siturilor potenţial contaminate şi a celor contaminate în
vederea realizării unui inventar naţional al acestora, definirea şi stabilirea
obiectivelor privind remedierea siturilor contaminate la un nivel de
funcţionalitate şi în conformitate cu utilizările prezente şi viitoare, luându-se
în considerare costurile de remediere a acestora, clarificarea şi prioritizarea
siturilor contaminate la nivel naţional, gestionarea siturilor potenţial
contaminate şi/sau a celor contaminate, accesul publicului la informaţiile
privind siturile potenţial contaminate şi siturile contaminate, îmbunătăţirea
colaborării cu statele membre ale Uniunii Europene în vederea reducerii
contaminării solului.
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 preliminar de adoptare cu
amendamente admise și respinse către Comisia pentru administraţie
publică și amenajarea teritoriului.
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La punctul 2 al ordinii de zi, a fost prezentată comunicarea comisiei
către parlamentul european, consiliu, comitetul economic și social european
și comitetul regiunilor spre un cadru european mai cuprinzător privind
perturbatorii endocrini.
Comunicarea prezintă o strategie pe termen lung a Uniunii Europene
pentru a proteja cetățenii si meniul de perturbatorii endocrini.
S-a arătat că această comunicare se încadrează
documentelor nelegislative, tipul de examinare: fond.

în

categoria

În urma dezbaterilor membrii comisiei au hotarât cu unanimitate de
voturi întocmirea unui proiect de opinie favorabil.
Lucrările Comisiei din data de 13 decembrie 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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