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12.02.2021 

  

PROCES VERBAL  

din 9, 10 și 11 februarie 2021 

 

Comisia pentru mediu și echilibru ecologic și-a desfășurat lucrările 
în zilele de 9, 10 și 11 februarie a.c. 

La lucrările Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic din data de 9 
februarie a.c. au fost prezenţi 20 deputaţi din numărul total de 20 
membri ai comisiei, dintre care patru deputați au fost prezenți online și 
16 deputați au fost prezenți la sediul Camerei Deputaților, conform listei 
de prezență. 

La lucrările Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic din data de 
10 februarie a.c. au fost prezenţi 18 deputaţi din numărul total de 19 
membri ai comisiei, dintre care trei deputați  au fost prezenți online și 
15 deputați au fost prezenți la sediul Camerei Deputaților, conform listei 
de prezență. 

Doamna deputat Huțu Alexandra(PSD) a absentat de la luc rările 
comisiei. 

La lucrările Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic din data de 
11 februarie a.c. au fost prezenţi 19 deputaţi din numărul total de 19 
membri ai comisiei, dintre care patru deputați au fost prezenți online și 
15 deputați au fost prezenți la sediul Camerei Deputaților, conform listei 
de prezență. 

În data de 9 februarie a.c., a avut loc ședința online a Comisiei 
pentru mediu şi echilibru ecologic prin intermediul aplicației Webex.  
 Lucrările şedinţei online au fost conduse de domnul deputat Stângă 
George-Cătălin, președintele Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic 
din Camera Deputaților. 

La ședința online a participat în calitate de invitat domnul Iulian 
Stana, secretar de stat în cadrul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor. 

S-a supus votului online programul de lucru și ordinea de zi, 
acestea fiind adoptate cu unanimitatea de voturi a celor prezenți. 

 

Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru mediu și echilibru ecologic  
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 Pe ordinea de zi a ședinței online din data de 9 februarie a.c. au 
figurat următoarele proiecte: 
 

AVIZE 
 

1. PL-x nr. 588/2020 Proiect de Lege pentru modificarea Legii 
nr.374/2006 privind suspendarea serviciului public cu specific silvic pentru 
proprietarii terenurilor forestiere pentru care au fost emise documentele 
prevăzute la art.III alin.(1) din Legea nr.169/1997 pentru modificarea şi 
completarea Legii fondului funciar nr.18/1991. 

2. PL-x nr. 607/2020 Proiect de Lege pentru completarea Legii 
nr.458/2002 privind calitatea apei potabile. 

3. PL-x nr. 1/2021 Proiect de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.212/2020 privind stabilirea unor 
măsuri la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative. 

 
La punctul 1 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul de lege 

pentru modificarea Legii nr.374/2006 privind suspendarea serviciului 
public cu specific silvic pentru proprietarii terenurilor forestiere pentru 
care au fost emise documentele prevăzute la art.III alin.(1) din Legea nr. 
169/1997 pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 
18/1991. 

Proiectul de lege are ca obiect reglementarea dreptului proprietarilor 
de terenuri forestiere pentru care s-a dispus suspendarea serviciilor 
publice în temeiul Legii nr. 374/2006, de a efectua lucrări de exploatare a 
produselor accidentale în regie proprie sau prin prestări servicii cu 
operatori economici atestaţi pentru lucrări de exploatare forestieră, cu 
posibilitatea vânzării către populaţie a lemnului de foc şi a lemnului de 
lucru cu diametrul la capătul gros de 24 de cm, celelalte sortimente de 
lemn rezultate, urmând a se valorifica în condiţiile Regulamentului de 
valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică a 
statului.  
  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.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României republicată , 
Consiliul Legislativ avizează favorabil proiectul de lege, Consiliul 
Economic și Social avizează favorabil proiectul de lege. 
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În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât cu unanimitate  
de voturi amânarea proiectului de lege. 

La punctul 2 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul de lege 
pentru completarea Legii nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi 
completarea Legii nr. 458/2002, în scopul îmbunătățirii modului de 
informare a publicului cu privire la calitatea apelor potabile și de îmbăiere, 
în special prin crearea unei aplicații de tip portal care să furnizeze datele 
colectate în timp util. 
  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, Consiliul Economic și Social 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 
pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 212/2020 
privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și 
pentru modificarea și completarea unor acte normative. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare instituirea unor 
măsuri de înființare, organizare și reorganizare a ministerelor și structurilor 
din subordinea Guvernului, în scopul asigurării funcționării imediate a 
Guvernului în noua sa structură, astfel cum a fost aprobată prin Hotărârea 
Parlamentului nr. 31/2020. 

S-a arătat că proiectul de lege se încadrează în categoria legilor 
organice, Senatul este Cameră decizională, Consiliul Legislativ 
avizează favorabil proiectul de lege. 

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

Lucrările comisiei din zilele de 10 și 11 februarie 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,                       SECRETAR, 

          George-Cătălin STÂNGĂ               Bogdan-Alexandru BOLA 
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Consultant parlamentar,  
Drd. Ing. Andrei-Georgian Pîrvan 
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