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                                                                                Nr. 4c-8/352 
 

SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 

din 14, 15 și 16 iunie 2022 

 

Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic şi-a desfăşurat lucrările 
în zilele de 14, 15 și 16 iunie a.c. 

În data de 15 iunie a.c., a avut loc ședința Comisiei pentru mediu 
şi echilibru ecologic din Camera Deputaților, în format fizic, la sediul 
Camerei Deputaților.  
 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 BALANIȘCU 
Bogdan-Radu, secretar de stat în cadrul Ministerul Mediului, Apelor și 
Pădurilor; domnul BĂILEȘTEANU Liviu, director în cadrul Ministerului 
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației; doamna CUCOȘ Elena-
Ramona, șef serviciu în cadrul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administrației; doamna PĂTRĂȘCOIU Manuela, director general în cadrul 
Companiei Naționale de Investiții; doamna ANDREI Luiza, director în 
cadrul Companiei Naționale de Investiții și domnul ALICUȘ Viorel, director 
general în cadrul Autorității Naționale de Reglementare în domeniul 
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 15 iunie a.c. au figurat 
următoarele proiecte: 

 
AVIZE 

1. PL-x nr. 73/2022 Proiect de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 143/2021 pentru modificarea şi 
completarea Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, 
precum şi pentru modificarea unor acte normative. 
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2. PL-x nr. 323/2022 Proiectul Legii pentru aprobarea Ordonanţei 
de urgenţã a Guvernului nr. 60/2022 privind stabilirea cadrului 
instituţional şi financiar de implementare şi gestionare a fondurilor alocate 
României prin Fondul pentru modernizare, precum şi pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative. 

3. PL-x nr. 299/2022 Proiect de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 55/2022 pentru modificarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2020 privind unele măsuri 
financiare în vederea implementării proiectelor de infrastructură fazate din 
perioada de programare 2007-2013, finanţate din fondurile Uniunii 
Europene aferente perioadei de programare 2014-2020, precum şi în 
vederea elaborării şi implementării strategiilor teritoriale integrate în 
perioada de programare 2021-2027. 

 
SESIZĂRI ÎN FOND 

4. PL-x nr. 482/2021 Proiect de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei Guvernului nr. 13/2021 pentru modificarea Ordonanţei 
Guvernului nr. 18/2016 privind amenajarea spaţiului maritim. 

5. PL-x nr. 445/2021 Proiect de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei Guvernului nr. 16/2021 pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei Guvernului nr. 25/2001 privind înfiinţarea Companiei 
Naţionale de Investiţii “C.N.I.” – S.A. 

6. PL-x nr. 240/2021 Proiect de Lege pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor. 

7. PL-x nr. 99/2022 Proiect de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei Guvernului nr. 9/2022 privind instalaţiile portuare de preluare 
a deşeurilor provenite de la nave. 

8. PL-x nr. 539/2021 Proiect de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei Guvernului nr.1/2021 pentru modificarea şi completarea Legii 
nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a 
deşeurilor de ambalaje. 

9. PL-x nr. 320/2021 Proiect de Lege privind modificarea şi 
completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare 
a producerii energiei din surse regenerabile de energie. 

 
DIVERSE 

Domnul deputat Brian Cristian (grup parlamentar al USR), a lansat 
invitația către membrii comisiei de a participa la seminarul „Poluarea 
aerului și sănătatea”, desfășurat în cursul zilei de 15 iunie 2022, începând 
cu ora 14:00, în sala Avram Iancu din cadrul Senatului. 
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 La punctul 1 al ordinii de zi, proiectul de lege a primit aviz 
favorabil cu majoritate de voturi. 

La punctul 2 al ordinii de zi, proiectul de lege a primit aviz 
favorabil cu unanimitate de voturi. 

La punctul 3 al ordinii de zi, proiectul de lege a primit aviz 
favorabil cu unanimitate de voturi. 

La punctul 4 al ordinii de zi, proiectul de lege a fost amânat cu 
unanimitate de voturi. 

La punctul 5 al ordinii de zi, proiectul de lege a primit raport 
comun de adoptare în forma Senatului cu unanimitate de voturi. 

La punctul 6 al ordinii de zi, proiectul de lege a primit raport 
comun de respingere cu unanimitate de voturi. 

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

La punctul Diverse al ordinii de zi, membrii comisiei au luat act de 
invitația domnului deputat Brian Cristian (grup parlamentar al USR). 

 
 La lucrările Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic din data de 
14 iunie a.c. au fost prezenţi 19 deputaţi din numărul total de 20 
membri ai comisiei, la sediul Camerei Deputaților, după cum urmează: 
George-Cătălin Stângă (grup parlamentar al PNL), Ileana Cristina 
Dumitrache (grup parlamentar al PSD), Petru Farago (grup parlamentar al 
UDMR), Ervin Molnar (grup parlamentar al PNL), Eugen Terente (grup 
parlamentar al USR), Bogdan-Alexandru Bola (neafiliat), Diana-Anda 
Buzoianu (grup parlamentar al USR), Vasile Cîtea (grup parlamentar al 
PSD), Corneliu-Mugurel Cozmanciuc (grup parlamentar al PNL), Brian 
Cristian (grup parlamentar al USR), Daniel-Florin Ghiță (grup parlamentar 
al PSD), Adrian Giurgiu (grup parlamentar al USR), Alexandra Huțu (grup 
parlamentar al PSD), Claudiu-Augustin Ilișanu (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), conform listei de prezență.  
 Domnul deputat Mircea Fechet (grup parlamentar al PNL) a absentat 
de la lucrările comisiei. 

La lucrările Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic din data de 
15 iunie a.c. au fost prezenţi 19 deputaţi din numărul total de 20 



4 
 

membri ai comisiei, la sediul Camerei Deputaților, după cum urmează: 
George-Cătălin Stângă (grup parlamentar al PNL), Ileana Cristina 
Dumitrache (grup parlamentar al PSD), Petru Farago (grup parlamentar al 
UDMR), Ervin Molnar (grup parlamentar al PNL), Eugen Terente (grup 
parlamentar al USR), Bogdan-Alexandru Bola (neafiliat), Vasile Cîtea 
(grup parlamentar al PSD), Corneliu-Mugurel Cozmanciuc (grup 
parlamentar al PNL), Brian Cristian (grup parlamentar al USR), Daniel-
Florin Ghiță (grup parlamentar al PSD), Adrian Giurgiu (grup parlamentar 
al USR), Alexandra Huțu (grup parlamentar al PSD), Claudiu-Augustin 
Ilișanu (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), 
conform listei de prezență.  

Doamna deputat Diana-Anda Buzoianu (grup parlamentar al USR) a 
fost înlocuită cu domnul deputat Cristian Seidler (grup parlamentar al 
USR). 
 Domnul deputat Mircea Fechet (grup parlamentar al PNL) a absentat 
de la lucrările comisiei. 

La lucrările Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic din data de 
16 iunie a.c. au fost prezenţi 20 deputaţi din numărul total de 20 
membri ai comisiei, dintre care un deputat a fost prezent online și 19 
deputați au fost prezenți la sediul Camerei Deputaților, după cum 
urmează: George-Cătălin Stângă (grup parlamentar al PNL), Ileana 
Cristina Dumitrache (grup parlamentar al PSD), Mircea Fechet (grup 
parlamentar al PNL), Ervin Molnar (grup parlamentar al PNL), Eugen 
Terente (grup parlamentar al USR), Bogdan-Alexandru Bola (neafiliat), 
Vasile Cîtea (grup parlamentar al PSD), Corneliu-Mugurel Cozmanciuc 
(grup parlamentar al PNL), Brian Cristian (grup parlamentar al USR), 
Daniel-Florin Ghiță (grup parlamentar al PSD), Adrian Giurgiu (grup 
parlamentar al USR), Alexandra Huțu (grup parlamentar al PSD), Claudiu-
Augustin Ilișanu (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 
Petru Farago (grup parlamentar al UDMR) a fost prezent online, conform 
listei de prezență.  

Lucrările comisiei din zilele de 14 și 16 iunie 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, 
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George-Cătălin STÂNGĂ 
 
 

Expert parlamentar,  
Drd. Ing. Andrei-Georgian Pîrvan 


