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COMISIA PENTRU MEDIU ŞI ECHILIBRU ECOLOGIC 
                                                                                     
             8.06.2017 

           Nr. 4C-27/335 
 

SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 
din 7 și 8 iunie 2017 

 

      Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 
7 și 8 iunie a.c. 

      La şedinţa din data de 7 iunie a.c. au participat în calitate de invitaţi: domnul  
Cornel Brezuică, președintele Administrației Fondului pentru Mediu ; domnul 
Cosmin Teodoru, director în cadrul Ministerului Mediului; domnul Chiriac 
Constantin, director general al Patronatului Industriei de Celuloza și Hartiei;  
domnul Doru Constantin, director executiv în cadrul Asociației Române pentru 
Ambalaje și Mediu ; doamna Alice Nichita, președintele Asociației pentru 
Ambalaje și Mediu;  doamna Roxana Șunică , director în cadrul RECOLAMP; 
domnul Iorga Doru, președinte în cadrul Eco-România; domnul Șerban Geanin, 
director executiv în cadrul Eco-România; domnul Cătălin Gurău, director general 
în cadrul Asociației Producătorilor Europeni de Electrocasnice  din România; 
doamna Raluca Constantin, secretar general în cadrul Asociației Naționale 
pentru Băuturi Răcoritoare; domnul Bercu Florentin, director în cadrul Federației 
Naționale Pro-Agro; domnul Dumitru Mihalache, președintele Asociației Române 
pentru Managementul Deșeurilor;  doamna Drăcea Marinela, director în cadrul 
Federatiei Patronale din Industria Materialelor de Constructii; doamna Dicu 
Oana, manager în cadrul Consiliului Investitorilor Străini; domnul Mihai Sauciuc, 
manager în cadrul Asociației Berarii României; doamna Patruti Emilia, director în 
cadrul Asociației Naționale pentru Băuturi Răcoritoare;  domnul Bogdan 
Constantinescu, membru al Coaliției  pentru Economia Circulară; domnul 
Dumitru Sorinel, manager de proiect în cadrul Eco-România; doamna Diana 
Nahorniac, consilier în cadrul Asociației Marilor Rețele Comerciale din România; 
domnul Merica Radu, membru al Coaliției pentru economia circulară; doamna 
Diana Cernat, avocat în cadrul Asociației Române pentru reciclare -ROREC; 
doamna Crina Zdravcu, membru al Patromatului Romconserv; doamna 
Georgescu Alina, manager în cadrul Green Goup; domnul Damov Constantin, 
co-fondator în cadrul Green Group; domnul Doru Cristin, director executiv în 
cadrul Asociației Române pentru Ambalaje și Mediu. 
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    Lucrările comisiei din data de 7 iunie a.c. au fost conduse de domnul deputat 
Remus-Adrian Borza, preşedintele Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic. 

      Membrii comisiei au manifestat o totală deschidere spre dialog și transparență 
invitând reprezentanții tuturor operatorilor din piață, luând în dezbatere toate 
amendamentele și propunerile acestora pentru îmbunătățirea cadrului le gal în 
materie și pentru a da predictibilitate și stabilitate legii în timp. 
     S-a menționat faptul că în România gradul de depozitare al deșeurilor 
municipale este de 82%, fiind cel mai mare din Europa. De aceea trebuie 
încurajată reciclarea, valorificarea energetică și ca o ultimă soluție să fie 
depozitarea deșeurilor. 
     O altă îngrijorare este rata mică de colectare selectivă pentru cel puțin 4 
fracții: hârtie (carton), sticlă, metal și lemn. În România rata de reciclare și 
colectare selectivă este de doar 5% (cea mai mică rată din Europa) chiar dacă 
există Legea 101/2006 – Legea salubrizării

     În prezent serviciile de salubrizare acoperă doar 80% din teritoriul României 
cu consecința abandonării ilegale pe domenul public sau fondul forestier naț ional 
a peste 800.000 tone de deș euri. Ca urmare a introducerii taxei la groapa de 
gunoi de 80 lei/tonă, raportat și la un grad de civilizație,educație și comportament 
civic deficitar, volumul de deșeuri abandonate ar putea creș te la 1 milion tone 
anual. 

 care prevede obligații atât ale firmelor 
de salubrizare cât și a unităților administrativ-teritoriale de a colecta selectiv. 

     Cantitatea anuală de deseuri de ambalaje este de cca. 1,2 milioane de tone 
din cantitatea de deșeuri municipale de cca. 4,9 milioane de tone. 
     În prezent, în România există 109 depozite de deșeuri neconforme pentru care 
autoritățile iau măsuri în sensul închiderii sau conformării lor la legislaț ia de 
mediu. Cea mai mare problemă în prezent este trasabilitatea deș eurilor, lipsa 
transparenței cât și lipsa datelor publice. 

 

FOND 

     Pe ordinea de zi au figurat următoarele proiecte: 

1. PL-x nr. 482/2016- Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr.38/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr.249/2015 
privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje; 

2. PL-x nr. 505/2016- Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr.39/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.196/2005 privind Fondul pentru mediu. 
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     La punctul 1 al ordinii de zi, proiectul de Lege a fost amânat din cauza 
numărului mare de amendamente aduse chiar în ziua ș edinței. Totodată 
amânarea a fost solicitată și de reprezentanții Ministerului Mediului care recent au 
avut o întrunire cu reprezentanții Comisiei Europene pentru a găsi formule,  căi și 
mijloace de optimizare a proceselor și de implementare câ t mai rapidă a acquis-
ul comunitar.  

     La punctul 2 al ordinii de zi, proiectul de Lege a fost amânat din cauza 
numărului mare de amendamente aduse chiar în ziua sedinței.  

     La lucrările Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic din data de 7 iunie a.c. 
au fost prezenţi 13 deputaţi din numărul total de 14 membri ai comisiei, după 
cum urmează: Remus-Adrian Borza(ALDE), Bichineţ Corneliu(PMP), Pană Adriana-
Doina(PSD), Bogdan Gheorghe-Dănuţ(PSD), Farago Petru(UDMR), Ilișanu 
Claudiu-Augustin(PSD), Carmen Ileana Mihălcescu(PSD), Popa Florin(PSD), Răcuci 
Claudiu-Vasile(PNL), Simion Lucian-Eduard(PSD), Spânu Ion(PSD), Suciu Vasile-
Daniel(PSD), Zainea Cornel(USR) domnul deputat Costel Alexe(PNL) fiind înlocuit 
de domnul deputat Varga Glad-Aurel(PNL). 

    La lucrările Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic din data de 8 iunie a.c. 
au fost prezenţi 11 deputaţi din numărul total de 14 membri ai comisiei, după 
cum urmează: Remus-Adrian Borza(ALDE), Bichineţ Corneliu(PMP), Pană Adriana-
Doina(PSD), Bogdan Gheorghe-Dănuţ(PSD), Ilișanu Claudiu -Augustin(PSD), 
Carmen Ileana Mihălcescu(PSD), Popa Florin(PSD), Răcuci Claudiu-Vasile(PNL), 
Simion Lucian-Eduard(PSD), Spânu Ion(PSD), Suciu Vasile-Daniel(PSD), fiind 
absenți: domnul deputat Alexe Costel(PNL), domnul deputat Farago Petru(UDMR) 
și domnul deputat Zainea Cornel(USR). 

    Lucrările Comisiei din data de 8 iunie 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, 
av.dr. Remus-Adrian Borza 
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