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PROCES VERBAL 

din 25 și 26 septembrie 2018 

 Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic şi-a desfăşurat lucrările în 
zilele de 25 și 26 septembrie a.c. 

 La lucrările Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic din data de 25 
septembrie a.c. au fost prezenţi 10 deputaţi din numărul total de 17 
membri ai comisiei. 

 Doamna deputat  Mihalcescu Carmen Ileana(PSD) a fost înlocuită de 
doamna deputat Dobrică Ionela Viorela(PSD). 

 Domnul deputat Alexe Costel(PNL), domnul deputat Bichineț 
Corneliu(PMP), domnul deputat Ionescu George(PNL), doamna deputat Pană 
Doina-Adriana(PSD), domnul deputat Suciu Vasile-Daniel(PSD) și domnul  
deputat Varga Glad-Aurel(PNL) nu au participat la lucrările comisiei.  

 La lucrările Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic din data de 26 
septembrie a.c. au fost prezenţi 14 deputaţi din numărul total de 17 
membri ai comisiei. 

 Domnul deputat Alexe Costel(PNL), domnul deputat Varga Glad-
Aurel(PNL) și domnul  deputat Zainea Cornel(USR) nu au participat la 
lucrările comisiei.   

 La lucrările Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic din data de 27 
septembrie a.c. au fost prezenţi 13 deputaţi din numărul total de 17 
membri ai comisiei. 

 Domnul deputat Alexe Costel(PNL), domnul deputat Farago 
Petru(UDMR), domnul deputat Zainea Cornel(USR) și domnul deputat Varga 
Glad-Aurel(PNL) nu au participat la lucrările comisiei.   

 În data de 25 septembrie a.c., membrii Comisiei pentru mediu şi 
echilibru ecologic au efectuat o vizită de lucru la Buzău unde le-au fost 
prezentate unitățile de reciclare, care fac parte din Geen Group: GreenWeee 
Internațional care tratează și reciclează deșeurile electrice și electronice , 
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GreenLamp Reciclare - tratează și reciclează deșeurile de echipamente de 
iluminat uzate, GreenTech- reciclează deșeurile de mase plastice și produce 
bandă PET și r -PET din 100% material reciclat și GreenFiber Internațional  - 
produce fibră sintetică poliesterică din PET reciclat. 
 În prezent, Green Group este cel mai mare parc integrat de reciclare 
din Europa de sud Est reunind șa se companii specializate în gestionare, 
reciclarea și valorificarea deșeurilor.  
 În materie de reciclare, din cele 200.000 de tone de deșeuri produse pe an 
în România, Green Group colectează și reciclează cca. 50.000 de tone. 
 Dupa finalizarea vizitei, membrii Comisiei s-au deplasat la Consiliul 
Județean Buzău unde au avut loc dezbateri generale 

- pentru reducerea cantităților de deșeuri municipale care ajung să fie 
eliminate prin depozitare, tarifele vor include o contribuție pentru economia 

asupra modificărilor 
aduse de Ordonanța de urgență nr. 74/2018 asupra Legii nr. 211/2011 
privind regimul deșeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de 
gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje și a Ordonanț ei de 
Urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu. 
 Dezbaterile au fost conduse de domnul deputat Ion Cupă, preşedintele 
Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic. 
 În calitate de invitaţi au participat reprezentanți ai Ministerului 
Mediului, reprezentanți ai autorităților locale, reprezentanți ai industriei de 
reciclare precum și reprezentanți  ai operatorilor de salubritate, printre care: 
doamna Carmen Ichim, prefectul judetului Buzău, domnul Constantin Toma, 
primar al Municipiului Buzau, domnul Sorin Carjan, primar al orașului 
Râmnicu Sărat, domnul Flavius Ardelean, director in cadrul Ministerului 
Mediului, domnul Dobre Aurelian, director în Administrația Fondului pentru 
Mediu, domnul Damov Constantin, președinte Gre en Group, domnul Traian 
Ionescu, group advisor din partea Green Group, doamna Cristina Neacs, 
PR&Comunicare din partea Green Group, domnul Mocanu Liviu Mihai, 
director general tehnic din partea Red Sud SA, domnul Ionescu Adin, 
director general din partea Next  Eco Rec, domnul Andrei Radu, director 
general Romcarbon SA.  

 Dicuțiile au evidențiat următoarele aspecte: 

- pentru aplicarea instrumentului economic «plătește pentru cât arunci» 
au fost introduse prevederi pentru fiecare dintre entitățile implicate.  

- pe includ în caietele de sarcini, în contractele de delegare a gestiunii 
serviciului de salubrizare și în regulamentele serviciului de salubrizare 
indicatori de performanţă pentru fiecare activitate din cadrul serviciului de 
salubrizare, dar și penalități pentru nerealizarea acestor indicatori; 
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circulară. Această contribuție va fi suportată de către operatorii de 
salubrizare pentru cantitățile de deșeuri municipale care urmează să fie 
depozitate în cazul în care acestea depășesc cantitățile corespunzătoare 
indicatorilor de performanță stipulați în contracte.  

 Lucrările Comisiei din data de 26 septembrie 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                         SECRETAR 
                       Ion CUPĂ                                         Petru FARAGO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consilier parlamentar, Alina Alexandriuc 

 
 


