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09.06.2022 

  

PROCES VERBAL  

din 7, 8 și 9 iunie 2022 

 

Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic şi-a desfăşurat lucrările 
în zilele de 7, 8 și 9 iunie a.c. 

La lucrările Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic din data de 7 
iunie a.c. au fost prezenţi 17 deputaţi din numărul total de 20 membri 
ai comisiei, la sediul Camerei Deputaților, conform listei de prezență. 

Domnii deputați Mircea Fechet (grup parlamentar al PNL), Corneliu-
Mugurel Cozmanciuc (grup parlamentar al PNL) și Alexandra Huțu (grup 
parlamentar al PSD) au absentat de la lucrările comisiei. 
 La lucrările Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic din data de 8 
iunie a.c. au fost prezenţi 17 deputaţi din numărul total de 20 membri 
ai comisiei, la sediul Camerei Deputaților, conform listei de prezență. 

Domnii deputați Mircea Fechet (grup parlamentar al PNL), Corneliu-
Mugurel Cozmanciuc (grup parlamentar al PNL) și Alexandra Huțu (grup 
parlamentar al PSD) au absentat de la lucrările Comisiei. 
 La lucrările Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic din data de 9 
iunie a.c. au fost prezenţi 17 deputaţi din numărul total de 20 membri 
ai comisiei, la sediul Camerei Deputaților, conform listei de prezență. 
 Domnii deputați Petru Farago (grup parlamentar al UDMR), Mircea 
Fechet (grup parlamentar al PNL) și Alexandra Huțu (grup parlamentar al 
PSD) au absentat de la lucrările comisiei. 

În data de 7 iunie a.c., a avut loc ședința comună a Comisiei 
pentru mediu şi echilibru ecologic cu: Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice, Comisia pentru 
administrație publică și amenajarea teritoriului și Comisia pentru apărare, 
ordine publică și siguranță alimentară, din Camera Deputaților, în format 
fizic, la sediul Camerei Deputaților.  

 

Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru mediu și echilibru ecologic  

 

alina.alexandriuc
Conform cu originalul
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 Lucrările şedinţei comune au fost conduse de domnul deputat 
George-Cătălin Stângă, președintele Comisiei pentru mediu şi echilibru 
ecologic din Camera Deputaților. 

La ședință comună au participat în calitate de invitați domnul Barna 
TÁNCZOS, ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor; domnul Bogdan-Radu 
BALANIȘCU, secretar de stat în cadrul Ministerul Mediului, Apelor și 
Pădurilor; domnul Claudiu DUMITRIU, președintele Asociației Alianța 
pentru Combaterea Abuzurilor; domnul Mugurel DRĂGĂNEASCU, 
președintele executiv al Asociației Generale a Vânătorilor și Pescarilor 
Sportivi din România (AGVPS) și domnul Dan TRIFU, președintele coaliției 
Natura 2000. 

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 comune din data de 7 iunie a.c. a 
figurat următorul proiect: 

 
SESIZARE ÎN FOND 

 
1. 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. 

 La punctul 1 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul 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, Consiliul 
Legislativ avizează favorabil proiectul de lege. 
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 În urma dezbaterilor, membrii comisiilor au hotărât cu majoritate  
de voturi întocmirea unui raport comun de adoptare în forma 
Senatului cu amendamente respinse proiectului de lege. 

În data de 8 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 Cosmin Dorin 
TEODORU, director în cadrul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor; 
domnul Bogdan-Radu BALANIȘCU, secretar de stat în cadrul Ministerul 
Mediului, Apelor și Pădurilor; doamna Mirona Veronica DAIA, director în 
cadrul Ministerului Economiei; domnul George BĂDESCU, director executiv 
în cadrul Asociației Marilor Rețele Comerciale din România; domnul 
Emanuel PÂRVULESCU, membru în cadrul Asociației Marilor Rețele 
Comerciale din România; doamna Julia LEFERMAN, director general al 
Asociației Berarii României; domnul Alin VIȘAN, președintele Asociației 
Române pentru Ambalaje și Mediu; domnul Sorin DINCEA, director în 
cadrul Asociației Române pentru Ambalaje și Mediu și doamna Miruna 
ȚUȚUIANU, specialist în cadrul Consiliului Investitorilor Străini. 

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 8 iunie a.c. au figurat 
următoarele proiecte: 

AVIZ 
 

1. PL-x nr. 254/2022 Proiect de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 39/2022 pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative în domeniul gestionării financiare a 
fondurilor europene şi pentru adoptarea unor măsuri privind beneficiarii 
de fonduri europene. 

 
SESIZĂRI ÎN FOND 

 
2. PL-x nr. 540/2021 Proiect de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei Guvernului nr. 6/2021 privind reducerea impactului anumitor 
produse din plastic asupra mediului. 

3. PL-x nr. 541/2021 Proiect de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 108/2021 pentru modificarea şi 
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completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind 
Fondul pentru mediu. 

4. COM(2022)141 Comunicare a Comisiei către Parlamentul 
European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul 
Regiunilor - Strategia Uniunii Europene pentru textile sustenabile și 
circulare. 

 La punctul 1 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de lege 
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 39/2022 pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul gestionării 
financiare a fondurilor europene şi pentru adoptarea unor măsuri privind 
beneficiarii de fonduri europene. 
 Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi 
completarea mai multor acte normative, şi anume: Ordonanţa de urgenţă 
a Guvernului nr. 40/2015, Ordonanţa de urgenţă Guvernului nr. 64/2009 
şi Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 101/2020. De asemenea, se 
preconizează instituirea mai multor derogări de la unele prevederi ale 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015, care să se aplice 
proiectelor aferente perioadei de programare 2014-2020 finanţate din 
Programul Operaţional Asistenţă Tehnică, Programul Operaţional Capital 
Uman - Obiectivul specific 4.9: Creşterea numărului de persoane care 
beneficiază de programe de sănătate şi de servicii orientate către 
prevenţie, depistare precoce (screening), diagnostic şi tratament precoce 
pentru principalele patologii, Programul Operaţional Competitivitate şi 
Programul Operaţional Regional, până la data de 31 decembrie 2022. 
Potrivit expunerii de motive, proiectul vizează asigurarea premiselor unui 
grad ridicat de absorbţie, eliminarea riscului de pierdere de fonduri, 
evitarea întârzierilor în implementarea proiectelor de infrastructură. 
 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 republicată, Consiliul 
Legislativ avizează favorabil proiectul de lege. 
 În urma dezbaterilor, membrii comisiilor 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 
pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 6/2021 privind reducerea 
impactului anumitor produse din plastic asupra mediului. 
 Proiectul de lege are ca obiect de reglementare transpunerea 
prevederilor Directivei nr. 2019/904 privind reducerea impactului 
anumitor produse din plastic asupra mediului şi asigurarea măsurilor de 
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aplicare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2020/2151 al 
Comisiei din 17 decembrie 2020 de stabilire a unor norme referitoare la 
specificaţiile armonizate privind marcarea produselor din plastic de unică 
folosinţă indicate în partea D din anexa la Directiva (UE) 2019/904 a 
Parlamentului European şi a Consiliului privind reducerea impactului 
anumitor produse din plastic asupra mediului. Proiectul vizează prevenirea 
şi reducerea impactului anumitor produse din plastic asupra mediului, în 
special asupra mediului acvatic şi asupra sănătăţii umane, precum şi de a 
promova tranziţia la o economie circulară cu modele de afaceri, produse şi 
materiale inovatoare şi durabile. 
 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 negativ proiectul 
de lege. 
 În urma dezbaterilor, membrii comisiilor au hotărât cu unanimitate  
de voturi întocmirea unui raport preliminar de adoptare cu 
amendamente admise și respinse proiectului de lege. 

La punctul 3 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de lege 
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 108/2021 
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
196/2005 privind Fondul pentru mediu. 
 Proiectul de lege are ca obiect de reglementare, potrivit expunerii 
de motive, asigurarea cadrului legal pentru înfiinţarea, prin hotărâre a 
Guvernului, a unor posturi de funcţie publică în cadrul Administraţiei 
Fondului pentru Mediu, având în vedere faptul că atribuţiile acesteia 
implică exercitarea prerogativelor de putere publică şi, totodată, 
reorganizarea instituţională a Administraţiei Fondului pentru Mediu şi 
eficientizarea relaţiilor funcţionale din cadrul acestuia. 
 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 unanimitate  
de voturi amânarea proiectului de lege. 

La punctul 4 al ordinii de zi, a fost prezentată Comunicarea 
Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și 
Social European și Comitetul Regiunilor - Strategia Uniunii Europene 
pentru textile sustenabile și circulare. 
 Strategia propune acțiuni care vizează întregul ciclu de viață al 
produselor textile, sprijinind ecosistemul în tranziția sa ecologică și în cea 
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digitală, explorând soluții tehnologice durabile și modele inovatoare de 
afaceri. Strategia abordează modul în care sunt proiectate și consumate 
produsele textile, inclusiv prin exploatarea soluțiilor tehnologice durabile 
disponibile și a modelelor de afaceri inovatoare care pot fi utilizate. 
 S-a arătat această comunicare se încadrează în categoria 
documentelor de consultare – comunicări, emitentul este Comisia 
Europeană, tipul documentului este nelegislativ, tipul examinării este 
fond.  
 În urma dezbaterilor, membrii comisiilor au hotărât cu unanimitate  
de voturi întocmirea unui proiect de opinie favorabil comunicării. 

Ordinea de zi a ședinței din data de 8 iunie a.c. a fost suplimentată 
cu proiectul de lege pentru modificarea Legii vânătorii şi a protecţiei 
fondului cinegetic nr. 407/2006 (PL-x nr. 500/2021). 

S-a supus votului ordinea de zi suplimentară, aceasta fiind adoptată 
cu unanimitatea de voturi a celor prezenți. 
 Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi 
completarea Legii nr. 407/2006, în vederea îmbunătăţirii cadrului 
normativ care reglementează condiţiile de acordare a despăgubirilor 
pentru pagubele produse de exemplare din speciile de faună cinegetică. 

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, Consiliului Economic şi Social avizează favorabil 
proiectul de lege. 
 În urma dezbaterilor, membrii comisiilor au hotărât cu majoritate  
de voturi întocmirea unui raport preliminar de adoptare cu 
amendamente admise proiectului de lege. 

Lucrările comisiei din ziua de 9 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, 
George-Cătălin STÂNGĂ 

 
 
 
 
 

Expert parlamentar,  
Drd. Ing. Andrei-Georgian Pîrvan 


