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12.03.2021 

  

PROCES VERBAL  

din 9, 10 și 11 martie 2021 

 

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

La lucrările Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic din data de 9 
martie a.c. au fost prezenţi 17 deputaţi din numărul total de 17 
membri ai comisiei, dintre care șase deputați au fost prezenți online și 
11 deputați au fost prezenți la sediul Camerei Deputaților, conform listei 
de prezență. 

Domnul deputat Lasca Mihai-Ioan (AUR) a fost înlocuit de domnul 
deputat Vasile Nagy (AUR). 

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

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

Domnul deputat Farago Petru (UDMR) a absentat de la lucrările 
comisiei. 

În data de 9 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. 
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La ședința online a participat în calitate de invitat doamna Cătălina 
Bădoiu, secretar de stat în cadrul Ministerului Fondurilor Europene. 

S-a supus votului online programul de lucru și ordinea de zi, 
acestea fiind adoptate cu unanimitatea de voturi a celor prezenți. 
 Pe ordinea de zi a ședinței online din data de 9 martie a.c. au 
figurat următoarele proiecte: 

 
AVIZE 

 
1. PL-x nr. 12/2021 Proiect de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.172/2020 pentru modificarea unor 
acte normative, aprobarea unor măsuri privind proiectele de mediu cu 
finanţare din fonduri externe nerambursabile, precum şi pentru 
reglementarea serviciului public inteligent alternativ pentru procesarea 
apelor uzate urbane. 

2. 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. 

3. PL-x nr. 107/2021 Proiect de Lege privind aderarea 
Secretariatului General al Guvernului la Reţeaua Europeană a Consiliilor 
Europene de Mediu şi Dezvoltare Durabilă (EEAC) şi aprobarea plăţii 
cotizaţiei anuale de participare a Secretariatului General al Guvernului, 
precum şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.41/1994 privind 
autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale 
interguvernamentale la care România este parte. 
 

SESIZĂRI ÎN FOND 
 

4. COM(2020)696 Comunicare a Comisiei către Parlamentul 
European și Consiliu - Noua agendă privind consumatorii - Consolidarea 
rezilienţei consumatorilor pentru o redresare durabilă. 

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

privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.172/2020 
pentru modificarea unor acte normative, aprobarea unor măsuri privind 
proiectele de mediu cu finanţare din fonduri externe nerambursabile, 
precum şi pentru reglementarea serviciului public inteligent alternativ 
pentru procesarea apelor uzate urbane. 
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Proiectul de lege are ca obiect de reglementare instituirea cadrului 
general privind serviciul public inteligent alternativ pentru procesarea 
apelor uzate urbane, în vederea conformării la legislaţia europeană 
privind epurarea apelor uzate pentru unităţile administrativ teritoriale care 
nu îndeplinesc condiţiile de racordare la reţeaua de canalizare prevăzute 
de Regulamente/Directive Europene pentru aglomerare urbană. Totodată, 
se reglementează o serie de măsuri de sprijin pentru operatorii regionali 
de apă, în contextul în care utilizatorii serviciului plătesc cu întârziere sau 
amână plata facturilor aferente serviciului, ceea ce, pe termen scurt şi 
mediu, poate afecta grav situaţia economică a acestora, cu posibile 
consecinţe chiar şi pe termen lung, periclitând implementarea proiectelor.
 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 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 2 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. 

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 depăşirii termenului de adoptare, 
potrivit art.115 alin.(5) din Constituţia 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 unanimitate  
de voturi amânarea proiectului de lege. 

La punctul 3 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul de lege 
privind aderarea Secretariatului General al Guvernului la Reţeaua 
Europeană a Consiliilor Europene de Mediu şi Dezvoltare Durabilă (EEAC) şi 
aprobarea plăţii cotizaţiei anuale de participare a Secretariatului General al 
Guvernului, precum şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.41/1994 



4 
 

privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale 
interguvernamentale la care România este parte. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare aderarea 
Secretariatului General al Guvernului la Reţeaua Europeană a Consiliilor 
Europene de Mediu şi Dezvoltare Durabilă (EEAC), prin Departamentul 
pentru dezvoltare durabilă, care coordonează implementarea Strategiei 
Naţionale pentru Dezvoltarea Durabilă a României 2030, la nivel naţional şi 
îşi desfăşoară activitatea în finanţarea Secretariatul General al Guvernului. 
Sumele necesare plăţii cotizaţiei anuale se vor asigura de la bugetul de 
stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, pentru 
Departamentul pentru dezvoltare durabilă. 

S-a arătat că proiectul de lege se încadrează în categoria legilor 
ordinare, Senatul a adoptat 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 4 al ordinii de zi a fost prezentată Comunicarea Comisiei 
către Parlamentul European și Consiliu - Noua agendă privind consumatorii 
- Consolidarea rezilienţei consumatorilor pentru o redresare durabilă. 

Comunicarea prezintă o viziune asupra asupra politicii UE de 
protecție a consumatorilor, pentru perioada 2020-2025, axată pe 5 
domenii: tranziție ecologică; transformare digitală; măsuri respiratorii și 
asigurarea respectării dreturilor consumatorilor; nevoi specifice ale 
anumitor grupuri de consumatori; cooperare internațională. 

S-a arătat că se emitentul comunicării este Comisia Europeană, 
tipul documentului este nelegislativ, tipul de examinare este fond, 
categoria în care se încadrează este a documentelor de consultare – 
comunicări. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât cu unanimitate  
de voturi întocmirea unui proiect de opinie favorabil comunicării. 

Lucrările comisiei din zilele de 10 și 11 martie 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 

 
Consultant parlamentar,  
Drd. Ing. Andrei-Georgian Pîrvan 
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