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01.04.2021 

  

PROCES VERBAL  

din 30, 31 martie și 1 aprilie 2021 

 

Comisia pentru mediu și echilibru ecologic și-a desfășurat lucrările 
în zilele de 30, 31 martie și 1 aprilie a.c. 

La lucrările Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic din data de 
30 martie a.c. au fost prezenţi 15 deputaţi din numărul total de 16 
membri ai comisiei, dintre care trei deputați au fost prezenți online și 
12 deputați au fost prezenți la sediul Camerei Deputaților, conform listei 
de prezență. 

Doamna deputat Buzoianu Diana-Anda (USR PLUS) a absentat de la 
lucrările comisiei. 

La lucrările Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic din data de 
31 martie a.c. au fost prezenţi 16 deputaţi din numărul total de 16 
membri ai comisiei, dintre care patru deputați au fost prezenți online și 
12 deputați au fost prezenți la sediul Camerei Deputaților, conform listei 
de prezență. 

La lucrările Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic din data de 1 
aprilie a.c. au fost prezenţi 15 deputaţi din numărul total de 16 
membri ai comisiei, dintre care un deputat a fost prezent online și 14 
deputați au fost prezenți la sediul Camerei Deputaților , conform listei de 
prezență. 

Doamna deputat Buzoianu Diana-Anda (USR PLUS) a absentat de la 
lucrările comisiei. 

În data de 30 martie a.c., a avut loc ședința Comisiei pentru 
mediu şi echilibru ecologic, în format mixt, atât fizic, cât și prin 
intermediul aplicației Webex.  
 Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Stângă 
George-Cătălin, președintele Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic 
din Camera Deputaților. 

 

Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru mediu și echilibru ecologic  
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La ședința a participat în calitate de invitat domnul Derzsi Akos, 
secretar de stat în cadrul Ministerului Energiei. 

S-a supus votului programul de lucru și ordinea de zi, acestea fiind 
adoptate cu unanimitatea de voturi a celor prezenți. 
 Pe ordinea de zi a ședinței din data de 30 martie a.c. au figurat 
următoarele proiecte: 

 
AVIZE 

 
1. PL-x nr. 17/2021 Proiect de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.184/2020 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.121/2014 privind eficienţa energetică. 

2. PL-x nr. 128/2021 Proiect de Lege pentru ratificarea 
Acordului între Guvernul României şi Guvernul Statelor Unite ale Americii 
privind cooperarea în legătură cu proiectele nuclearo-energetice de la 
Cernavodă şi în sectorul energiei nucleare civile din România, semnat la 
Bucureşti, la 9 decembrie 2020 şi la Upper Marlboro, la 4 decembrie 
2020. 
 

SESIZĂRI ÎN FOND 
 

3. PL-x nr. 280/2020 Proiect de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.47/2020 pentru stabilirea, pe 
perioada stării de urgenţă instituită prin Decretul nr.195/2020, a 
condiţiilor de comercializare a benzinei şi motorinei în contextul crizei 
economice generate de pandemia SARS-CoV-2. 

4. PL-x nr. 349/2020 Proiect de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.66/2020 privind modificarea şi 
completarea art.1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.47/2020 
pentru stabilirea, pe perioada stării de urgenţă instituite prin Decretul 
nr.195/2020, a condiţiilor de comercializare a benzinei şi motorinei în 
contextul crizei economice generate de pandemia SARS-CoV-2. 

5. Pl-x nr. 372/2020/2021 Propunere legislativă pentru 
modificarea şi completarea Legii vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic 
nr.407/2006. 
 

La punctul 1 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de lege 
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.184/2020 
pentru modificarea şi completarea Legii nr.121/2014 privind eficienţa 
energetică. 



3 
 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi 
completarea Legii nr.121/2014, în vederea asigurării unui cadru legislativ 
coerent în domeniul eficienţei energetice şi îndeplinirii de către România a 
obligaţiilor ce decurg din calitatea sa de stat membru al Uniunii Europene. 
  S-a arătat că proiectul de lege se încadrează în categoria legilor 
ordinare, Camera Deputaților este Cameră decizională, Senatul a 
adoptat proiectul de lege ca urmare a depășirii termenului de adoptare, 
potrivit art.115 alin.(5) din Constituția României, Consiliul Economic și 
Social avizează favorabil proiectul de lege, Consiliul Legislativ avizează 
negativ proiectul de lege. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât cu majoritate  
de voturi întocmirea unui aviz favorabil proiectului de lege. 

La punctul 2 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul de lege 
pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul Statelor 
Unite ale Americii privind cooperarea în legătură cu proiectele nuclearo-
energetice de la Cernavodă şi în sectorul energiei nucleare civile din 
România, semnat la Bucureşti, la 9 decembrie 2020 şi la Upper Marlboro, 
la 4 decembrie 2020. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare ratificarea Acordului 
între Guvernului României şi Guvernul Statelor Unite ale Americii privind 
cooperarea în legătură cu proiectele nuclearo-energetice de la Cernavodă 
şi în sectorul energiei nucleare civile din România, semnat la Bucureşti, la 
9 decembrie 2020 şi la Upper Marlboro, la 4 decembrie 2020. Proiectul de 
act normativ are ca scop relansarea noilor linii directoare de dezvoltare de 
capacităţi nuclearo-energetice în România, care necesită o restructurare 
rapidă, prin valorificarea potenţialului de redefinire a direcţiilor strategice, 
într-o cheie diferită de cea concepută în urmă cu peste un deceniu şi 
bazată, în primul rând, pe investitori ce provin din ţări aliate României, în 
conformitate cu prevederile Memorandumului Guvernului României 
nr.3/20.01.2020 cu tema „Noi politici şi linii directoare de dezvoltare a 
sectorului nuclearo-energetice din România”. 
  S-a arătat că proiectul de lege se încadrează în categoria legilor 
ordinare, Senatul este Cameră decizională, Consiliul Suprem de 
Apărare a Țării avizează favorabil proiectul de lege, Consiliul Legislativ 
avizează favorabil proiectul de lege. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât cu unanimitate  
de voturi întocmirea unui aviz favorabil proiectului de lege. 

La punctul 3 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul de lege 
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.47/2020 pentru 
stabilirea, pe perioada stării de urgenţă instituită prin Decretul 
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nr.195/2020, a condiţiilor de comercializare a benzinei şi motorinei în 
contextul crizei economice generate de pandemia SARS-CoV-2. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare stabilirea condiţiilor 
de comercializare a benzinei şi motorinei în contextul crizei economice 
generate de pandemia SARS-CoV-2, pe perioada stării de urgenţă. 
Intervenţiile legislative vizează instituirea unei derogări de la prevederile 
art.3 şi 5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.80/2018, în sensul 
ca, pe perioada stării de urgenţă, furnizorii de carburanţi să poată 
comercializa către consumatorul final, cu notificarea prealabilă a 
Ministerului Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri, motorină şi 
benzină cu conţinut de biocarburant redus faţă de valorile stabilite pentru 
anul 2019, sub condiţia ca reducerea să nu fie imputabilă. 
  S-a arătat că proiectul de lege se încadrează în categoria legilor 
ordinare, Camera Deputaților  este Cameră decizională, Senatul a 
adoptat proiectul de lege cu respectarea prevederilor art.76 alin.(2) din 
Constituția României, Consiliul Legislativ avizează favorabil proiectul de 
lege. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât cu unanimitate  
de voturi întocmirea unui raport comun suplimentar de adoptare cu 
amendamente admise proiectului de lege. 

La punctul 4 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul de lege 
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.66/2020 privind 
modificarea şi completarea art.1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.47/2020 pentru stabilirea, pe perioada stării de urgenţă instituite prin 
Decretul nr.195/2020, a condiţiilor de comercializare a benzinei şi 
motorinei în contextul crizei economice generate de pandemia SARS-CoV-
2. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare stabilirea condiţiilor 
de comercializare a benzinei şi motorinei în contextul crizei economice 
generate de pandemia SARS-CoV-2, pe perioada stării de urgenţă. 
Intervenţiile legislative vizează instituirea unei derogări de la prevederile 
art.3 şi 5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.80/2018, în sensul 
ca, pe perioada stării de urgenţă, furnizorii de carburanţi să poată 
comercializa către consumatorul final, cu notificarea prealabilă a 
Ministerului Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri, motorină şi 
benzină cu conţinut de biocarburant redus faţă de valorile stabilite pentru 
anul 2019, sub condiţia ca reducerea să nu fie imputabilă. 
  S-a arătat că proiectul de lege se încadrează în categoria legilor 
ordinare, Camera Deputaților  este Cameră decizională, Senatul a 
adoptat proiectul de lege cu respectarea prevederilor art.76 alin.(2) din 
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Constituția României, Consiliul Legislativ avizează favorabil proiectul de 
lege. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât cu unanimitate  
de voturi întocmirea unui raport comun suplimentar de adoptare 
proiectului de lege. 

La punctul 5 al ordinii de zi a fost prezentată propunerea legislativă 
pentru modificarea şi completarea Legii vânătorii şi a protecţiei fondului 
cinegetic nr.407/2006. 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi 
completarea Legii vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr.407/2006, 
în vederea simplificării procedurii de despăgubire a proprietarilor de 
culturi agricole, ca urmare a pagubelor produse de exemplarele de faună 
de interes cinegetic. 
 S-a arătat că propunerea legislativă se încadrează în categoria 
legilor ordinare, Camera Deputaților este Cameră decizională, Senatul 
a respins propunerea legislativă, Consiliul Legislativ avizează favorabil 
propunerea legislativă, Consiliul Economic și Social avizează favorabil 
propunerea legislativă. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât cu unanimitate  
de voturi amânarea propunerii legislative. 

Lucrările comisiei din zilele de 31 martie și 1 aprilie  a.c. s-au 
desfășurat în cadrul grupurilor de lucru constituite în vederea studierii 
proiectelor de lege și a altor documente înregistrate la comisie. 

 
 
 
 

     PREȘEDINTE,                        

George-Cătălin STÂNGĂ 

 
 
 
 
 
 
 
Consultant parlamentar,  
Drd. Ing. Andrei-Georgian Pîrvan 
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