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23.06.2022 

  

PROCES VERBAL  

din 20, 21, 22 și 23 iunie 2022 

 

Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic şi-a desfăşurat lucrările 
în zilele de 20, 21, 22 și 23 iunie a.c. 

La lucrările Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic din data de 
20 iunie a.c. au fost prezenţi 18 deputaţi din numărul total de 20 
membri ai comisiei, dintre care patru deputați au fost prezenți online și 
14 deputați au fost prezenți la sediul Camerei Deputaților, conform listei 
de prezență. 

Domnii deputați Corneliu-Mugurel Cozmanciuc (grup parlamentar al 
PNL) și George Ionescu (neafiliat) au absentat de la lucrările comisiei. 

La lucrările Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic din data de 
21 iunie a.c. au fost prezenţi 18 deputaţi din numărul total de 20 
membri ai comisiei, dintre care opt deputați au fost prezenți online și 
10 deputați au fost prezenți la sediul Camerei Deputaților, conform listei 
de prezență. 

Domnii deputați Corneliu-Mugurel Cozmanciuc (grup parlamentar al 
PNL) și George Ionescu (neafiliat) au absentat de la lucrările comisiei. 

La lucrările Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic din data de 
22 iunie a.c. au fost prezenţi 18 deputaţi din numărul total de 20 
membri ai comisiei, dintre care patru deputați au fost prezenți online și 
14 deputați au fost prezenți la sediul Camerei Deputaților, conform listei 
de prezență. 

Domnii deputați Corneliu-Mugurel Cozmanciuc (grup parlamentar al 
PNL) și George Ionescu (neafiliat) au absentat de la lucrările comisiei. 

La lucrările Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic din data de 
23 iunie a.c. au fost prezenţi 18 deputaţi din numărul total de 20 
membri ai comisiei, dintre care patru deputați au fost prezenți online și 
14 deputați au fost prezenți la sediul Camerei Deputaților, conform listei 
de prezență. 
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Domnii deputați Corneliu-Mugurel Cozmanciuc (grup parlamentar al 
PNL) și George Ionescu (neafiliat) au absentat de la lucrările comisiei. 

În data de 21 iunie a.c., a avut loc ședința Comisiei pentru mediu 
şi echilibru ecologic din Camera Deputaților, 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 
din Camera Deputaților. 

La ședință au participat în calitate de invitați domnul BUCUR Iulian, 
secretar de stat în cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale și 
doamna FILIP Elena Dorina, director în cadrul Ministerului Agriculturii și 
Dezvoltării Rurale. 

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 21 iunie a.c. au figurat 
următoarele proiecte: 

 
SESIZĂRI ÎN FOND 

 
1. PL-x nr. 22/2022 Proiect de Lege pentru modificarea şi 

completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991. 
2. PL-x nr. 474/2021 Proiectul Legii acvaculturii. 
 
 La punctul 1 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de lege 

pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991. 
 Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi 
completarea art. 92 din Legea nr. 18/1991, în sensul reglementării unor 
aspecte referitoare la folosirea terenurilor agricole având o suprafață mai 
mare de 10 hectare în scopul amplasării unor parcuri fotovoltaice. 
 S-a arătat că proiectul de lege se încadrează în categoria legilor 
organice, Camera Deputaților este Cameră decizională, Senatul a 
adoptat proiectul de lege, Consiliul Legislativ avizează favorabil 
proiectul de lege, Consiliul Economic şi Social 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 și respinse proiectului de lege. 

La punctul 2 al ordinii de zi, a fost prezentat Proiectul Legii 
acvaculturii. 
 Proiectul de lege are ca obiect de reglementare stabilirea cadrului 
legal privitor la activitatea de acvacultură şi de comercializare a 
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produselor obţinute din acvacultură, în scopul asigurării competitivităţii 
acestei activităţi, în acord cu normele şi exigenţele europene în domeniu.
  
 S-a arătat că proiectul de lege se încadrează în categoria legilor 
organice, Camera Deputaților este Cameră decizională, Senatul a 
adoptat proiectul de lege ca urmare a depășirii termenului de adoptare, 
potrivit art. 75 alin. (2) teza a III-a din Constituția României republicată, 
Consiliul Legislativ avizează nefavorabil proiectul de lege.  
 În urma dezbaterilor, membrii comisiilor au hotărât cu unanimitate  
de voturi amânarea proiectului de lege. 
 Lucrările comisiei din zilele de 20, 22 și 23 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 
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