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  16.06.2022 

  

PROCES VERBAL  

din 14, 15 și 16 iunie 2022 

 

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

La lucrările Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic din data de 
14 iunie a.c. au fost prezenţi 19 deputaţi din numărul total de 20 
membri ai comisiei, la sediul Camerei Deputaților, 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 
15 iunie a.c. au fost prezenţi 19 deputaţi din numărul total de 20 
membri ai comisiei, la sediul Camerei Deputaților, conform listei de 
prezență. 

Doamna deputat Diana-Anda Buzoianu (grup parlamentar al USR) a 
fost înlocuită cu domnul deputat Cristian Seidler (grup parlamentar al 
USR). 

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 iunie a.c. au fost prezenţi 20 deputaţi din numărul total de 20 
membri ai comisiei, dintre care un deputat a fost prezent online și 19 
deputați au fost prezenți la sediul Camerei Deputaților, conform listei de 
prezență. 

În data de 15 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. 

 

Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru mediu și echilibru ecologic  

 

alina.alexandriuc
Conform cu originalul
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La ședință au participat în calitate de invitați domnul BALANIȘCU 
Bogdan-Radu, secretar de stat în cadrul Ministerul Mediului, Apelor și 
Pădurilor; domnul BĂILEȘTEANU Liviu, director în cadrul Ministerului 
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației; doamna CUCOȘ Elena-
Ramona, șef serviciu în cadrul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administrației; doamna PĂTRĂȘCOIU Manuela, director general în cadrul 
Companiei Naționale de Investiții; doamna ANDREI Luiza, director în 
cadrul Companiei Naționale de Investiții și domnul ALICUȘ Viorel, director 
general în cadrul Autorității Naționale de Reglementare în domeniul 
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 iunie a.c. au figurat 
următoarele proiecte: 

 
AVIZE 

 
1. PL-x nr. 73/2022 Proiect de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 143/2021 pentru modificarea şi 
completarea Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, 
precum şi pentru modificarea unor acte normative. 

2. PL-x nr. 323/2022 Proiectul Legii pentru aprobarea Ordonanţei 
de urgenţã a Guvernului nr. 60/2022 privind stabilirea cadrului 
instituţional şi financiar de implementare şi gestionare a fondurilor alocate 
României prin Fondul pentru modernizare, precum şi pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative. 

3. PL-x nr. 299/2022 Proiect de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 55/2022 pentru modificarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2020 privind unele măsuri 
financiare în vederea implementării proiectelor de infrastructură fazate din 
perioada de programare 2007-2013, finanţate din fondurile Uniunii 
Europene aferente perioadei de programare 2014-2020, precum şi în 
vederea elaborării şi implementării strategiilor teritoriale integrate în 
perioada de programare 2021-2027. 

 
SESIZĂRI ÎN FOND 

 
4. PL-x nr. 482/2021 Proiect de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei Guvernului nr. 13/2021 pentru modificarea Ordonanţei 
Guvernului nr. 18/2016 privind amenajarea spaţiului maritim. 
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5. PL-x nr. 445/2021 Proiect de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei Guvernului nr. 16/2021 pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei Guvernului nr. 25/2001 privind înfiinţarea Companiei 
Naţionale de Investiţii “C.N.I.” – S.A. 

6. PL-x nr. 240/2021 Proiect de Lege pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor. 

7. PL-x nr. 99/2022 Proiect de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei Guvernului nr. 9/2022 privind instalaţiile portuare de preluare 
a deşeurilor provenite de la nave. 

8. PL-x nr. 539/2021 Proiect de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei Guvernului nr.1/2021 pentru modificarea şi completarea Legii 
nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a 
deşeurilor de ambalaje. 

9. PL-x nr. 320/2021 Proiect de Lege privind modificarea şi 
completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare 
a producerii energiei din surse regenerabile de energie. 

 
DIVERSE 

 
Domnul deputat Brian Cristian (grup parlamentar al USR), a lansat 

invitația către membrii comisiei de a participa la seminarul „Poluarea 
aerului și sănătatea”, desfășurat în cursul zilei de 15 iunie 2022, începând 
cu ora 14:00, în sala Avram Iancu din cadrul Senatului. 

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

privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.143/2021 
pentru modificarea şi completarea Legii energiei electrice şi a gazelor 
naturale nr.123/2012, precum şi pentru modificarea unor acte normative. 
 Proiectul de lege are ca obiect de reglementare transpunerea în 
legislaţia naţională a Directivei (UE) 2019/944 a Parlamentului European 
şi a Consiliului din 5 iunie 2019 privind normele comune pentru piaţa 
internă de energie electrică şi de modificare a Directivei 2012/27/UE. 
 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 si Social  avizează favorabil 
proiectul de lege. 
 În urma dezbaterilor, membrii comisiilor au hotărât cu majoritate  
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 de urgenţã a Guvernului nr. 60/2022 privind 
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stabilirea cadrului instituţional şi financiar de implementare şi gestionare a 
fondurilor alocate României prin Fondul pentru modernizare, precum şi 
pentru modificarea şi completarea unor acte normative. 
 Proiectul de lege are ca obiect de reglementare stabilirea cadrului 
instituţional şi financiar general pentru implementarea şi gestionarea 
fondurilor alocate României din Fondul pentru modernizare, în 
conformitate cu prevederile Regulamentului de punere în aplicare (UE) 
2020/1001 al Comisiei din 9 iulie 2020 de stabilire a unor norme detaliate 
de aplicare a Directivei 2003/87/CE, în ceea ce priveşte funcţionarea 
Fondului pentru modernizare, care sprijină investiţiile în vederea 
modernizării sistemelor energetice şi a îmbunătăţirii eficienţei energetice 
a anumitor state membre. 
 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 întocmirea unui aviz favorabil proiectului de lege. 

La punctul 3 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de lege 
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 55/2022 pentru 
modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2020 privind 
unele măsuri financiare în vederea implementării proiectelor de 
infrastructură fazate din perioada de programare 2007-2013, finanţate 
din fondurile Uniunii Europene aferente perioadei de programare 2014-
2020, precum şi în vederea elaborării şi implementării strategiilor 
teritoriale integrate în perioada de programare 2021-2027. 
 Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.60/2020. Proiectul vizează 
includerea în obiectul actului normativ a proiectelor de asistenţă tehnică, 
precum şi introducerea unei noi anexe, precum şi modificarea sumelor 
alocate pentru continuarea şi finalizarea proiectelor de infrastructură 
fazate din perioada de programare 2007-2013, finanţate din fondurile 
Uniunii Europene aferente perioadei de programare 2014-2020. 
 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 întocmirea unui aviz favorabil proiectului de lege. 
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La punctul 4 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de lege 
privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 13/2021 pentru modificarea 
Ordonanţei Guvernului nr. 18/2016 privind amenajarea spaţiului maritim. 
 Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea 
Ordonanţei Guvernului nr. 18/2016. Intervenţiile legislative vizează, 
printre altele, eliminarea sintagmei „componenţa nominală a membrilor” 
prevăzută la art. 12 alin.(3), astfel încât membrii desemnaţi de către 
autorităţile componente ale Comitetului de amenajare a spaţiului maritim, 
să nu fie menţionaţi în regulamentul aprobat prin hotărâre a Guvernului, 
actualizarea denumirii instituţiilor componente ale Comitetului de 
amenajare a spaţiului maritim, precum şi rectificarea unei erori referitoare 
la denumirea instituţiei Administraţia Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării”. 
 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 5 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de lege 
privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 16/2021 pentru modificarea 
şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 25/2001 privind înfiinţarea 
Companiei Naţionale de Investiţii “C.N.I.” – S.A. 
 Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi 
completarea Ordonanţei Guvernului nr. 25/2001. Potrivit expunerii de 
motive, iniţiativa vizează modificarea cadrului general de realizare a 
Programul Naţional de Construcţii de Interes Public sau Social (PNCIPS), 
urmărindu-se, pe de o parte, satisfacerea nevoilor comunităţilor locale şi 
pe de altă parte, o bună gestionare a resurselor financiare. Au fost 
identificate o serie de aspecte care urmează a fi reglementate prin 
prezentul proiect de act normativ, cum ar fi: definiţia lucrărilor în primă 
urgenţă care, în prezent, include doar calamităţile naturale, definiţia 
beneficiarului subprogramelor, definiţia amplasamentului şi definiția fosei 
septice din cadrul subprogramului „Fose septice, microstaţii de epurare, 
sisteme de alimentare cu apă şi sisteme de canalizare”, stabilirea 
categoriilor de servicii şi lucrări şi a categoriilor de cheltuieli ce se pot 
finanţa de la bugetul de stat prin Program. 
 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. 
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 În urma dezbaterilor, membrii comisiilor au hotărât cu unanimitate  
de voturi întocmirea unui raport comun de adoptare în forma 
Senatului proiectului de lege. 

La punctul 6 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de lege 
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul 
deşeurilor. 
 Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi 
completarea Legii nr. 211/2011, în sensul interzicerii transportului 
deşeurilor de către alte persoane sau operatori decât cei autorizaţi sau 
înregistraţi, precum şi al creşterii sancţiunilor, până la confiscarea 
mijloacelor de transport utilizate de producătorii de deşeuri şi deţinătorii 
de deşeuri care au obligaţia să supună deşeurile care nu au fost 
valorificate unei operaţiuni de eliminare în condiţii de siguranţă. 
 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 si Social avizează nefavorabil 
proiectul de lege. 
 În urma dezbaterilor, membrii comisiilor au hotărât cu unanimitate  
de voturi întocmirea unui raport comun de respingere proiectului de 
lege. 

La punctul 7 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de lege 
pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 9/2022 privind instalaţiile 
portuare de preluare a deşeurilor provenite de la nave. 
 Proiectul de lege are ca obiect de reglementare transpunerea 
Directivei (UE) 2019/883 a Parlamentului European şi a Consiliului din 17 
aprilie 2019 privind instalaţiile portuare de preluare pentru predarea 
deşeurilor provenite de la nave, de modificare a Directivei 2010/65/UE şi 
de abrogare a Directivei 2000/59/CE, publicată în Jurnalul Oficial seria L 
nr. 151 din 7 iunie 2019. Proiectul vizează instalaţiile portuare de preluare 
a deşeurilor provenite de la nave, în scopul creării cadrului legal pentru 
protejarea mediului marin, în mod special a ecosistemului marin Marea 
Neagră, împotriva efectelor negative a deversărilor ilegale de deşeuri 
provenite de la navele care folosesc porturile româneşti, prin 
îmbunătăţirea procesului de predare/primire controlată în instalaţiile 
portuare de preluare a deşeurilor provenite de la nave, corelată cu 
revizuirea formalităţilor de raportare pentru monitorizarea navelor la 
sosirea în şi/sau la plecarea din porturi. De asemenea, se preconizează 
abrogarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/2012 privind instalaţiile portuare 
de preluare a deşeurilor generate de nave şi a reziduurilor mărfii. 



7 
 

 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, Consiliul Economic si Social avizează favorabil proiectul de 
lege. 
 În urma dezbaterilor, membrii comisiilor au hotărât cu unanimitate  
de voturi întocmirea unui raport comun de adoptare proiectului de 
lege. 

La punctul 8 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de lege 
privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 1/2021 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a 
ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje. 
 Proiectul de lege are ca obiect de reglementare transpunerea art.1 
pct.1, pct.4 alin.(2), pct.5 lit.(a) sublit.(h) şi (i), lit.(b) (1a) şi (1b), pct.6 
alin.(1)-alin.(8), pct.8 alin.(4), pct.11 lit.(b), lit.(d) (3a) şi (3b), pct.17, 
pct.18 şi art.2 alin.(1) paragraful 2 şi alin.(2) din Directiva (UE) 2018/852 
a Parlamentului European şi a Consiliului din 30 mai 2018 de modificare a 
Directivei 94/62/CE privind ambalajele şi deşeurile de ambalaje. 
  

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 9 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de lege 
privind modificarea şi completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea 
sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de 
energie. 
 Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi 
completarea Legii nr. 220/2008, în sensul introducerii, în regim de 
urgenţă, a prevederilor care să reglementeze faptul că, la înstrăinarea 
unei centrale electrice acreditate, transferul de certificate verzi aflate în 
contul producătorului de E-SRE care deţine centrala electrică, să nu fie 
considerat tranzacţie comercială, astfel încât regula tranzacţionării 
certificatului verde o singură dată, între producatorul E-SRE, în calitate de 
vânzător şi furnizorul de energie electrică, în calitate de cumpărător, să 
fie respectată. În concret, în situaţia neclarificării regimului juridic al 
certificatelor verzi în astfel de tranzacţii, există riscul blocării tranzacţiilor 
demarate deja, cu impact asupra funcţionării acestor centrale electrice şi, 
implicit, a întregului sistem electroenergetic în ansamblul său. Totodată, 
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se urmăreşte crearea unui cadru legal pentru punerea în aplicare a unor 
sentinţe judecătoreşti privind scutirea de la plata certificatelor verzi de 
către consumatorii exceptaţi, până la concurenţa sumelor de bani 
prevăzute de aceste hotărâri judecătoreşti, în scopul permiterii ANRE să 
realizeze mecanismele subsecvente de punere în aplicare a acelor 
sentinţe. 
 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 si Social avizează favorabil 
proiectul de lege, Consiliul Concurenței avizează favorabil proiectul de 
lege. 
 În urma dezbaterilor, membrii comisiilor au hotărât cu unanimitate  
de voturi amânarea proiectului de lege. 

La punctul Diverse al ordinii de zi, membrii comisiei au luat act de 
invitația domnului deputat Brian Cristian (grup parlamentar al USR). 

Lucrările comisiei din zilele de 14 și 16 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 
 


