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                                                                                                        21.06.2019 
  
 

PROCES VERBAL  

din 18, 19 și 20 iunie 2019 

 

Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic şi-a desfăşurat lucrările în 
zilele de 18, 19 și 20 iunie a.c. 

La lucrările Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic din data de 18 
iunie a.c. au fost prezenţi 11 deputaţi din numărul total de 17 membri ai 
comisiei. 

Domnul deputat Remus Adrian Borza(PSD) a fost înlocuit cu domnul 
deputat Cîtea Vasile(PSD), domnul deputat Ilișanu Claudiu-Augustin(PSD) a 
fost înlocuit cu domnul deputat Niță Nicu(PSD), doamna deputat Mihălcescu 
Carmen Ileana(PSD) a fost înlocuită de domnul deputat Dănuț Pale(PSD), 
doamna deputat Pană Doina-Adriana(PSD) a fost înlocuită cu domnul 
deputat Lazăr Sorin(PSD) și domnul deputat Suciu Vasile-Daniel(PSD) a fost 
înlocuit cu domnul deputat Vrajitoru Sorin(PSD) 

Domnul deputat Bogdan Gheorghe Dănut(PSD) a absentat de la 
lucrările comisiei. 

La lucrările Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic din data de 19 
iunie a.c. au fost prezenţi 8 deputaţi din numărul total de 17 membri ai 
comisiei. 

Doamna deputat Mihălcescu Carmen Ileana(PSD) a fost înlocuită cu 
doamna deputat Radu Anișoara(PSD). 

Domnul deputat Alexe Costel(PNL), domnul deputat Bichineț 
Corneliu(PMP), domnul deputat Ilișanu Claudiu-Augustin(PSD), doamna 
deputat Pană Doina-Adriana(PSD), domnul deputat Popa Florin(PSD),  
domnul deputat Suciu Vasile-Daniel(PSD), domnul deputat Varga Glad-
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Aurel(PNL) și domnul deputat Zainea Cornel(USR) au absentat de la lucrările 
comisiei. 
 La lucrările Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic din data de 20 
iunie a.c. au fost prezenţi 9 deputaţi din numărul total de 17 membri ai 
comisiei. 

Doamna deputat Mihălcescu Carmen Ileana(PSD) a fost înlocuită cu 
doamna deputat Radu Anișoara(PSD). 

Domnul deputat Alexe Costel(PNL), domnul deputat Bichineț 
Corneliu(PMP), domnul deputat Ilișanu Claudiu-Augustin(PSD), doamna 
deputat Pană Doina-Adriana(PSD), domnul deputat Popa Florin(PSD),  
domnul deputat Suciu Vasile-Daniel(PSD) și domnul deputat Varga Glad-
Aurel(PNL) au absentat de la lucrările comisiei. 

În data de 18 iunie a.c. membrii Comisiei pentru mediu și echilibru 
ecologic din Camera Deputaților s-au reunit în ședință comună  cu membrii 
Comisiei juridice, de disciplină și imunități din Camera Deputaților. 

Lucrările ședinței comune din data de 18 iunie a.c. au fost conduse de 
către domnul deputat Halici Nicușor, președintele Comisiei juridice, de 
disciplină și imunități din Camera Deputaților. 

În cadrul ședinței, membrii celor două comisii au dezbătut proiectul de 
Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.82/1993 privind constituirea 
Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării" (PL-x nr. 97/2019). 
 Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi 
completarea Legii nr.82/1993. Prin proiect se urmăreşte instituirea unor 
reglementări în scopul conservării habitatului Deltei Dunării şi al 
îmbunătăţirii managementului Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării”, a 
modului de gestionare a resurselor regenerabile din rezervaţie, precum şi a 
nivelului de trai al locuitorilor din această zonă. 

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, Guvernul susține adoptarea. 

În urma dezbaterilor, membrii celor două comisii au hotărât cu 
majoritate de voturi întocmirea unui raport de adoptare cu 
amendamente admise și respinse. 
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În perioada 19 și 20 iunie a.c. membrii Comisiei pentru mediu și 
echilibru ecologic din Camera Deputaților au efectuat o vizită de lucru în 
Oradea, județul Bihor. 

În data de 19 iunie a.c. membrii Comisiei au vizitat Administrația 
Bazinală de apă Crișuri – Oradea și totodată îmbunătățirile funciare și 
hidrotehnice aduse cursului de apă Valea Nimăiești, Ocolul Silvic Bihor și 
Parcul Natural Apuseni. 

 În data de 20 iunie a.c. a avut loc ședința Comisiei pentru Mediu și 
Echilibru Ecologic asupra modificărilor legislative introduse prin Ordonanța 
de Urgență nr. 74/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 
211/2011 privind regimul deșeurilor, a Legii nr. 249/2015 priv ind 
modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje și a 
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru 
mediu. Ședința s-a desfășurat la Oradea în sediul Consiliului Județean Bihor. 

 Principalele teme au fost legate de recomandările privind: 

-  atingerea obiectivelor de pregătire pentru reutilizarea și reciclarea 
deșeurilor municipale până în 2020; 
- introducerea indicatorilor de performanță și a penalităților aferente în 
contractele de delegare; 
- implementarea instrumentului ”plătește pentru cât arunci”; 
- implementarea contribuției pentru economia circulară; 
- implementarea de tarife diferențiate: un tarif pentru deșeurile reciclabile, 
alt tarif pentru celelalte tipuri de deșeuri. 

       Deasemenea au fost analizate problemele cu care se confruntă 
autoritățile locale privind gestionarea deșeurilor de la colectarea selectivă la 
valorificarea acestora cât și problematica privind deșeurilor și reziduurilor 
rămase în urmă extracției petroliere. 

 Lucrările şedinţei din data de 20 iunie a.c. au fost conduse de domnul 
deputat Ion Cupă, președintele Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic 
din Camera Deputaților. 

 La şedinţa din data de 20 iunie a.c. au participat în calitate de 
invitați: Pazstor Sandor, Președintele Consiliului județean Bihor ; Ion Iulius 
Delorean, Subprefect al județului Bihor ; Petcu Ionela, consilier superior în 
cadrul Ministerului Mediului; Togor Mihai, comisar șef în cadrul Gărzii 
Naționale de Mediu Bihor; Iancu Simona, inspector în cadrul Agenți ei 
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Fondului pentru Mediu; Novac Alin, inspector general în cadrul 
Inspectoratului Școlar Județean Bihor; Strați Raluca, specialist relații cu 
publicul în cadrul Administrației Bazinale de apă Crișuri și Humner Klara, 
manager de proiect în cadrul Eco Bihor. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

PREȘEDINTE,                                SECRETAR, 
                 Ion CUPĂ                                             Petru FARAGO 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Consultant parlamentar,  
Ing. Andrei-Georgian Pîrvan 

 


