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SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 

din 15, 16 și 17 februarie 2022 

 

Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic şi-a desfăşurat lucrările 
în zilele de 15, 16 și 17 februarie a.c. 

În data de 15 februarie a.c., a avut loc ședința Comisiei pentru 
mediu şi echilibru ecologic din Camera Deputaților, în format mixt, atât 
fizic, cât și prin intermediul aplicației Webex.  
 Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat George-
Cătălin Stângă, președintele Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic 
din Camera Deputaților. 

La ședință au participat în calitate de invitați domnul George 
Mierliță, director general în cadrul Romsilva; doamna Elena Filip, director 
general în cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale; domnul 
Constantin Ștefan, secretar de stat în cadrul Ministerului Energiei și 
domnul Ionuț-Sorin Banciu, secretar de stat în cadrul Ministerului 
Mediului, Apelor și Pădurilor. 

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 15 februarie a.c. au figurat 
următoarele proiecte: 

 
AVIZE 

 
1. Pl-x nr. 257/2021 Propunere legislativă pentru modificarea 

Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri 
publice. 
 2. Pl-x nr. 301/2021 Propunere legislativă pentru modificarea şi 
completarea Legii fondului funciar nr. 18 din 19 februarie 1991. 

3. PL-x nr. 495/2021 Proiect de Lege pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii. 
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4. PL-x nr. 473/2021 Proiect de Lege pentru modificarea şi 
completarea art. 1, alin. (1) al Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 
31/2011, privind interzicerea achiziţionării de la persoane fizice a 
metalelor feroase şi neferoase şi a aliajelor acestora. 

5. PL-x nr. 385/2021 Proiect de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2021 privind modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 69/2019 pentru 
aplicarea unor măsuri de protecţie socială acordată persoanelor 
disponibilizate prin concedieri colective efectuate în baza planurilor de 
disponibilizare din cadrul operatorilor economici pentru care s-a aprobat 
acordarea ajutoarelor de stat pentru facilitarea închiderii minelor de 
cărbune necompetitive în perioada 2019-2024, precum şi pentru 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 115/2011 privind 
stabilirea cadrului instituţional şi autorizarea Guvernului, prin Ministerul 
Finanţelor Publice, de a scoate la licitaţie certificatele de emisii de gaze cu 
efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene. 

6. PL-x nr. 497/2021 Proiect de Lege pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea 
drepturilor persoanelor cu handicap, precum şi pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 19/2006 privind 
utilizarea plajei Mării Negre şi controlul activităţilor desfăşurate pe plajă. 

 
SESIZĂRI ÎN FOND 

 
 7. PL-x nr. 390/2019 Proiect de Lege pentru abrogarea art. 46 
alin. (3) din Legea nr. 46/2008 privind Codul silvic. 
 8. PL-x nr. 443/2021 Proiect de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei Guvernului nr. 12/2021 privind completarea Ordonanţei 
Guvernului nr. 40/2006 pentru aprobarea şi finanţarea programelor 
multianuale prioritare de mediu şi gospodărire a apelor. 
 9. COM (2021) 708 Comunicare a Comisiei către Parlamentul 
European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul 
Regiunilor – Asumarea responsabilităţii pentru deşeurile produse: 
expedierile de deşeuri într-o economie curată şi mai circulară. 

10. COM (2021) 699 Comunicare a Comisiei către Parlamentul 
European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul 
Regiunilor – Strategia Uniunii Europene privind solul pentru 2030 -
Valorificarea beneficiilor solurilor sănătoase pentru fiinţele umane, 
alimentaţie, natură şi climă. 

La punctul 1 al ordinii de zi, propunerea legislativă a fost amânată 
cu unanimitate de voturi. 
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La punctul 2 al ordinii de zi, propunerea legislativă a primit aviz 
negativ cu unanimitate de voturi. 

La punctul 3 al ordinii de zi, proiectul de lege a fost amânat cu 
unanimitate de voturi. 

La punctul 4 al ordinii de zi, proiectul de lege a primit aviz 
favorabil cu majoritate de voturi. 

La punctul 5 al ordinii de zi, proiectul de lege a primit aviz 
favorabil cu unanimitate de voturi. 

La punctul 6 al ordinii de zi, proiectul de lege a primit aviz 
favorabil cu unanimitate de voturi. 

La punctul 7 al ordinii de zi, proiectul de lege a primit raport 
comun de respingere cu unanimitate de voturi. 

La punctul 8 al ordinii de zi, proiectul de lege a fost amânat cu 
unanimitate de voturi. 

La punctul 9 al ordinii de zi, comunicarea a primit proiect de 
opinie favorabil cu unanimitate de voturi. 

La punctul 10 al ordinii de zi, comunicarea a primit proiect de 
opinie favorabil cu unanimitate de voturi. 
 La lucrările Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic din data de 
15 februarie a.c. au fost prezenţi 18 deputaţi din numărul total de 18 
membri ai comisiei, dintre care opt deputați au fost prezenți online și 
10 deputați au fost prezenți la sediul Camerei Deputaților, după cum 
urmează: George-Cătălin Stângă (grup parlamentar al PNL), Petru Farago 
(grup parlamentar al UDMR), Ervin Molnar (grup parlamentar al PNL), 
Adrian Giurgiu (grup parlamentar al USR), Alexandra Huțu (grup 
parlamentar al PSD), George Ionescu (neafiliat), Mihai-Ioan Lasca 
(neafiliat), Vasile Nagy (grup parlamentar al AUR), Gianina Șerban (grup 
parlamentar al AUR) și Glad-Aurel Varga (grup parlamentar al PNL) au 
fost prezenți la sediul Camerei Deputaților, iar Ileana Cristina Dumitrache 
(grup parlamentar al PSD), Mircea Fechet (grup parlamentar al PNL), 
Eugen Terente (grup parlamentar al USR), Diana-Anda Buzoianu (grup 
parlamentar al USR), Daniel-Florin Ghiță (grup parlamentar al PSD), 
Claudiu-Augustin Ilișanu (grup parlamentar al PSD), Bogdan-Alexandru 
Bola (neafiliat) și Vasile Cîtea (grup parlamentar al PSD) au fost prezenți 
online, conform listei de prezență. 
 La lucrările Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic din data de 
16 februarie a.c. au fost prezenţi 18 deputaţi din numărul total de 18 
membri ai comisiei, dintre care 10 deputați au fost prezenți online și 
opt deputați au fost prezenți la sediul Camerei Deputaților, după cum 
urmează: George-Cătălin Stângă (grup parlamentar al PNL), Ervin Molnar 
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(grup parlamentar al PNL), Adrian Giurgiu (grup parlamentar al USR), 
Alexandra Huțu (grup parlamentar al PSD), George Ionescu (neafiliat), 
Mihai-Ioan Lasca (neafiliat), Gianina Șerban (grup parlamentar al AUR) și 
Glad-Aurel Varga (grup parlamentar al PNL) au fost prezenți la sediul 
Camerei Deputaților, iar Ileana Cristina Dumitrache (grup parlamentar al 
PSD), Petru Farago (grup parlamentar al UDMR), Mircea Fechet (grup 
parlamentar al PNL), Eugen Terente (grup parlamentar al USR), Diana-
Anda Buzoianu (grup parlamentar al USR), Daniel-Florin Ghiță (grup 
parlamentar al PSD), Claudiu-Augustin Ilișanu (grup parlamentar al PSD), 
Bogdan-Alexandru Bola (neafiliat), Vasile Nagy (grup parlamentar al 
AUR),  și Vasile Cîtea (grup parlamentar al PSD) au fost prezenți online, 
conform listei de prezență. 
 La lucrările Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic din data de 
17 februarie a.c. au fost prezenţi 18 deputaţi din numărul total de 18 
membri ai comisiei, dintre care 10 deputați au fost prezenți online și 
opt deputați au fost prezenți la sediul Camerei Deputaților, după cum 
urmează: George-Cătălin Stângă (grup parlamentar al PNL), Ervin Molnar 
(grup parlamentar al PNL), Adrian Giurgiu (grup parlamentar al USR), 
Alexandra Huțu (grup parlamentar al PSD), George Ionescu (neafiliat), 
Mihai-Ioan Lasca (neafiliat), Gianina Șerban (grup parlamentar al AUR) și 
Glad-Aurel Varga (grup parlamentar al PNL) au fost prezenți la sediul 
Camerei Deputaților, iar Ileana Cristina Dumitrache (grup parlamentar al 
PSD), Petru Farago (grup parlamentar al UDMR), Mircea Fechet (grup 
parlamentar al PNL), Eugen Terente (grup parlamentar al USR), Diana-
Anda Buzoianu (grup parlamentar al USR), Daniel-Florin Ghiță (grup 
parlamentar al PSD), Claudiu-Augustin Ilișanu (grup parlamentar al PSD), 
Bogdan-Alexandru Bola (neafiliat), Vasile Nagy (grup parlamentar al 
AUR),  și Vasile Cîtea (grup parlamentar al PSD) au fost prezenți online, 
conform listei de prezență. 
 Lucrările comisiei din zilele de 16 și 17 februarie a.c. s-au 
desfășurat în cadrul grupurilor de lucru constituite în vederea 
documentării și consultării proiectelor de lege și a altor documente 
înregistrate la comisie. 

 
  

PREȘEDINTE, 
George-Cătălin STÂNGĂ 
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Expert parlamentar,  
Drd. Ing. Andrei-Georgian Pîrvan 


