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SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 

din 15 și 16 septembrie 2021 

 

 

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

În data de 15 septembrie 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 George-
Cătălin Stângă, președintele Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic. 
 La ședință a participat în calitate de invit at domnul Dan Dragoş 
Drăgan, secretar de stat în cadrul Ministerului 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 septembrie a.c. a 
figurat proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.81/2019 pentru modificarea şi 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, precum şi pentru instituirea unei scheme de 
ajutor de stat privind sprijinirea întreprinderilor din sectoarele şi sub-
sectoarele expuse unui risc important de relocare ca urmare a transferului 
costului emisiilor de gaze cu efect de seră în preţul energiei electrice.       
(PL-x nr. 76/2021). 

Proiectul de lege a primit raport comun de adoptare cu 
amendamente admise cu unanimitate de voturi. 

 

 

Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru mediu și echilibru ecologic  
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La lucrările Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic din data de 
15 septembrie a.c. au fost prezenţi 16 deputaţi din numărul total de 
17 membri ai comisiei, dintre care trei deputați au fost prezenți online 
și 13 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), Petru Farago (grup 
parlamentar al UDMR), Bogdan-Alexandru Bola (grup parlamentar al 
PNL), Daniel-Florin Ghiță (grup parlamentar al PSD), Adrian Giurgiu (grup 
parlamentar al USR PLUS), Alexandra Huțu (grup parlamentar al PSD), 
Claudiu-Augustin Ilișanu (grup parlamentar al PSD) , George Ionescu 
(grup parlamentar al PNL), Mihai Ioan Lasca (neafiliat), Ervin Molnar 
(grup parlamentar al PNL), Vasile Nagy (grup parlamentar al AUR) și 
Glad-Aurel Varga (grup parlamentar al PNL) au fost prezenți la sediul 
Camerei Deputaților, iar Eugen Terente (grup parlamentar al USR PLUS), 
Diana-Anda Buzoianu (grup parlamentar al USR PLUS) și Gianina Șerban 
(grup parlamentar al AUR) au fost prezenți online, 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 
16 septembrie a.c. au fost prezenţi 15 deputaţi din numărul total de 
17 membri ai comisiei, dintre care patru deputați au fost prezenți 
online și 11 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), Bogdan-Alexandru Bola 
(grup parlamentar al PNL), Daniel-Florin Ghiță (grup parlamentar al PSD), 
Adrian Giurgiu (grup parlamentar al USR PLUS), Alexandra Huțu (grup 
parlamentar al PSD), Claudiu-Augustin Ilișanu (grup parlamentar al PSD), 
George Ionescu (grup parlamentar al PNL), Mihai Ioan Lasca (neafiliat), 
Ervin Molnar (grup parlamentar al PNL) și Glad-Aurel Varga (grup 
parlamentar al PNL) au fost prezenți la sediul Camerei Deputaților, iar 
Eugen Terente (grup parlamentar al USR PLUS), Diana-Anda Buzoianu 
(grup parlamentar al USR PLUS), Vasile Nagy (grup parlamentar al AUR) 
și Gianina Șerba n (grup parlamentar al AUR) au fost prezenți online, 
conform listei de prezență. 

Domnul deputat Petru Farago (grup parlamentar al UDMR) și 
domnul deputat Mircea Fechet (grup parlamentar al PNL) au absentat de 
la lucrările comisiei. 

 
 



3 
 

Lucrările comisiei din ziua de 16 septembrie 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Consultant parlamentar,  
Drd. Ing. Andrei-Georgian Pîrvan 
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