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PROCES VERBAL  

din 14, 15 și 16 decembrie 2021 

 

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

La lucrările Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic din data de 14 
decembrie a.c. au fost prezenţi 17 deputaţi din numărul total de 17 
membri ai comisiei, dintre care un deputat a fost prezent 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 15 
decembrie a.c. au fost prezenţi 17 deputaţi din numărul total de 17 
membri ai comisiei, dintre care doi deputați au fost prezenți online și 15 
deputați au fost prezenți la sediul Camerei Deputaților, conform listei de 
prezență. 

La lucrările Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic din data de 16 
decembrie a.c. au fost prezenţi 16 deputaţi din numărul total de 17 
membri ai comisiei, dintre care doi deputați au fost prezenți online și 14 
deputați au fost prezenți la sediul Camerei Deputaților, conform listei de 
prezență. 

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

În data de 14 decembrie a.c., a avut loc ședința comună a Comisiei 
pentru mediu şi echilibru ecologic din Camera Deputaților și a Comisiei 
pentru apărare, ordine publică și siguranță națională din Camera 
Deputaților, în format mixt, atât fizic, cât și prin intermediul aplicației 
Webex.  
 Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Petru Farago, 
vicepreședinte al Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic din Camera 
Deputaților. 
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La ședință a participat în calitate de invitat domnul Barna Tánczos, 
ministrul 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 14 decembrie a.c. a figurat 
următorul proiect: 

 
SESIZARE ÎN FOND 

 
PL-x nr. 333/2021 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 

urgenţã a Guvernului nr.81/2021 privind aprobarea metodelor de 
intervenţie imediată pentru prevenirea şi combaterea atacurilor 
exemplarelor de urs brun asupra persoanelor şi bunurilor acestora, în 
intravilanul localităţilor, precum şi pentru modificarea şi completarea unor 
acte normative. 
 Proiectul de lege are ca obiect de reglementare aprobarea 
modalităţilor de intervenţie imediată, pentru prevenirea şi combaterea 
atacurilor exemplarelor de urs brun (Ursus arctos) asupra persoanelor şi 
bunurilor acestora, în intravilanul localităţilor, prin alungare, capturare, 
tranchilizare şi relocare sau extragerea prin eutanasiere/împuşcare, în 
vederea creării unui cadru unitar de acţiune imediată a instituţiilor cu 
atribuţii în domeniu, astfel încât să se prevină producerea unor evenimente 
grave la adresa siguranţei şi securităţii populaţiei. 
 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. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiilor au hotărât cu majoritate  
de voturi întocmirea unui raport comun de adoptare cu amendamente 
admise proiectului de lege. 
 Lucrările comisiei din zilele de 15 și 16 decembrie 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. 
 

VICEPREȘEDINTE, 
Petru FARAGO 

 
 
 
Expert parlamentar,  
Drd. Ing. Andrei-Georgian Pîrvan 


