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SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 

din 4, 5, 6 și 7 iulie 2016 
 
 

Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 4, 5, 
6 şi 7 iulie a.c. 

La şedinţa din data de 5 iulie a.c. au participat în calitate de invitaţi:  domnul Raul 
Pop, secretar de stat în cadrul Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor; domnul 
Nae-Muşetoiu Ion, sonsilier superior în cadrul Ministerului Mediului, Apelor şi 
Pădurilor; doamna Roxana Şunică, director marketing în cadrul Recolamp; 
doamna Simona Chirică, avocat în cadrul Schoenherr şi Asociaţii; domnul 
Valentin Negoiţă, preşedinte în cadrul ECOTIC, domnul Dragoş Călugăru, 
director general în cadrul ECOTIC; doamna Roxana Săndulescu, avocat în cadrul 
ROREC; domnul Dan Paşcu, consilier juridic în cadrul ENVIRON; doamna Mihaela 
Şerban, consilier mediu în cadrul ROREC; domnul Matei George, manager în 
cadrul ARCTIC; doamna Raluca Buţurcă, senior consultant în cadrul EY România; 
doamna Diana Popuţoaia, avocat în cadrul Dentons; doamna Laura Grigore, 
avocat în cadrul Coaliţiei pentru Dezvoltarea României; domnul Cătălin Gurău, 
director general în cadrul CECED România; domnul Constantin Damov, 
vicepreşedinte în cadrul A.R.M.D (Green Group). 

Lucrările comisiei din data de 5 iulie a.c au fost conduse de doamna deputat 
Lucia-Ana Varga, vicepreşedintele Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic. 

Pe ordinea de zi a ședinței din  data de 5 iulie a.c. s-a aflat Proiectul de Lege 
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.5/2015 privind 
deşeurile de echipamente electrice şi electronice (Plx 451/2015) aflat în 
acest moment în procedură parlamentară.  



La dezbaterea pe articole a proiectului au luat cuvântul atât membrii comisiei, 
reprezentanții guvernului cât şi invitaţii prezenți la ședință. 

În cadrul discuțiilor au fost evidențiate următoarele aspecte : 

-  Importanța implicării autorităților locale în a înființa puncte de colectare ca parte 
a serviciului către cetateni 

- Implicarea tuturor actorilor în realizarea ratelor minime de colectare 

- Garanția de finanțare a operațiunilor organizației colective contrar celor 
prevăzute de Directivă. 

- Limitarea pierderii DEEE în fluxurile de fier vechi unde tratarea improprie 
generează emisii de poluanți și pierderi de materiale reciclabile 

S-a convenit ca la următoarea ședință a comisiei să fie discutate propunerile de 
modificare a proiectului primite din partea Ministerului Mediului, Apelor și 
Pădurilor.  

La lucrările Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic din zilele de 4, 5, 6 şi 7 
iulie a.c. au fost prezenţi 14 deputaţi din numărul total de 17 membri ai 
comisiei, după cum urmează: Carmen Ileana Moldovan (PSD), Ninel Peia (PSD), 
Cezar Cioată (PSD), Varga Lucia-Ana (PNL), Vasile Daniel Suciu (PSD), Hubert 
Petru Ştefan Thuma (PNL), Costel Alexe (PNL), Ştefan Burlacu (neafiliat), Cosma 
Vlad-Alexandru (PSD), Victor Gheorghe Manea (PNL), Vlad Marcoci (PNL), Aurelian 
Mihai (PNL), Clement Negruţ (neafiliat), Adriana Doina-Pană (PSD) fiind absent: 
domnul deputat Ioan Mihăilă (UNPR), Molnar Zsolt(UDMR) și domnul deputa t 
Laurențiu Roșca Țigăeru(UNPR). 

Lucrările Comisiei din data de 4, 6 și 7 iulie a.c. s-au desfăşurat în cadrul 
grupurilor de lucru constituite în vederea studierii proiectelor de lege şi a altor 
documente înregistrate la Comisie.  

 

 

 
VICEPREŞEDINTE,                                           SECRETAR,                                              
Lucia-Ana Varga                                       Vasile-Daniel Suciu 

 
 
 


