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                                                                                                       20.10.2022 

  

PROCES VERBAL  

din 17, 18, 19 și 20 octombrie 2022 

 

Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic şi-a desfăşurat lucrările în 

zilele de 17, 18, 19 și 20 octombrie a.c. 

La lucrările Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic din data de 17 

octombrie a.c. au fost prezenţi 17 deputaţi din numărul total de 20 

membri ai comisiei, conform listei de prezență. 

Domnii deputați Vasile Cîtea (grup parlamentar al PSD), Claudiu-

Augustin Ilișanu (grup parlamentar al PSD) și Gianina Șerban (grup 

parlamentar al AUR) au absentat de la lucrările comisiei. 

La lucrările Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic din data de 18 

octombrie a.c. au fost prezenţi 17 deputaţi din numărul total de 20 

membri ai comisiei, conform listei de prezență. 

Domnii deputați Vasile Cîtea (grup parlamentar al PSD), Claudiu-

Augustin Ilișanu (grup parlamentar al PSD) și Gianina Șerban (grup 

parlamentar al AUR) au absentat de la lucrările comisiei. 

La lucrările Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic din data de 19 

octombrie a.c. au fost prezenţi 20 deputaţi din numărul total de 20 

membri ai comisiei, conform listei de prezență. 

Domnul deputat Mircea Fechet (grup parlamentar al PNL) a fost înlocuit 

cu domnul deputat Onuț-Valeriu Atanasiu (grup parlamentar al PNL). 

Domnul deputat Vasile Cîtea (grup parlamentar al PSD) a fost înlocuit 

cu doamna deputat Dumitrița Gliga (grup parlamentar al PSD). 

Domnul deputat Claudiu-Augustin Ilișanu (grup parlamentar al PSD) a 

fost înlocuit cu domnul deputat Remus Munteanu (grup parlamentar al PSD). 

La lucrările Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic din data de 20 

octombrie a.c. au fost prezenţi 16 deputaţi din numărul total de 20 

membri ai comisiei, conform listei de prezență. 
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Domnii deputați Petru Farago (grup parlamentar al UDMR), Mircea 

Fechet (grup parlamentar al PNL), Vasile Cîtea (grup parlamentar al PSD) și 

Claudiu-Augustin Ilișanu (grup parlamentar al PSD) au absentat de la lucrările 

comisiei. 

În data de 19 octombrie 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 Balanișcu Bogdan-

Radu, secretar de stat în cadrul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor; 

domnul Stan Constantin, reprezentant al Grupului GST București; domnul 

Rădulescu Mihai Emanuel, expert în cadrul Ministerului Afacerilor Interne; 

domnul Mihăilă Aurelian, procuror în cadrul Parchetului de pe lângă Înalta 

Curte de Casație și Justiție; domnul Popescu Octavian, director general al 

Gărzii Naționale de Mediu; domnul David Marian, director general adjunct în 

cadrul Gărzii Naționale de Mediu; domnul Horneț Iuliean, vicepreședinte în 

cadrul Patronatului Investitorilor Autohtoni din România (PIAROM); domnul 

Vintilescu Mircea, expert în cadrul Patronatului Investitorilor Autohtoni din 

România (PIAROM) și domnul Leonte Dumitru, reprezentant al Confederației 

Sindicale Naționale MERIDIAN. 

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 19 octombrie a.c. au figurat 

următoarele proiecte: 

 

SESIZĂRI ÎN FOND 

 

1. PL-x nr. 263/2022 Proiect de Lege privind modificarea şi 

completarea Legii nr. 165/2016 privind siguranţa operaţiunilor petroliere 

offshore. 

2. PL-x nr. 417/2021 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 

urgenţã a Guvernului nr. 92/2021 privind regimul deşeurilor. 

3. PL-x nr. 488/2021 Proiect de Lege pentru modificarea şi 

completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor. 
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 La punctul 1 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de lege privind 

modificarea şi completarea Legii nr. 165/2016 privind siguranţa operaţiunilor 

petroliere offshore. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi 

completarea Legii nr. 165/2016. Potrivit expunerii de motive, iniţiativa vizează 

implementarea şi aplicarea corectă a Directivei 2013130/UE privind siguranţa 

operaţiunilor petroliere şi gaziere offshore şi de modificare a Directivei 

2004/35/CE. Iniţiativa vizează definirea unor termeni specifici activităţii de 

offshore, termeni ce pot influenţa semnificativ siguranţa unor astfel de 

operaţiuni petroliere, prin precizarea tuturor operaţiunilor desfăşurate la un 

cablu sau conductă submarină, cu scopul de a stabili ce nave pot pătrunde în 

zona de siguranţă a instalaţiilor, având în vedere evitarea inducerii unor riscuri 

suplimentare.  

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 şi Social avizează favorabil proiectul de lege. 

 În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât cu unanimitate  de 

voturi amânarea proiectului de lege. 

La punctul 2 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de lege pentru 

aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 92/2021 privind regimul 

deşeurilor. 

 Proiectul de lege are ca obiect de reglementare transpunerea în 

legislaţia naţională a Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European şi a 

Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deşeurile şi de abrogare a anumitor 

directive, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) seria L nr. 

312 din 22 noiembrie 2008. Proiectul vizează asigurarea unui înalt nivel de 

protecţie a mediului şi sănătăţii populaţiei prin instituirea de măsuri de 

prevenire şi reducere a generării de deşeuri şi de gestionare eficientă a 

acestora, de reducere a efectelor adverse determinate de generarea şi 

gestionarea deşeurilor, de reducere a efectelor generale determinate de 

utilizarea resurselor şi de creştere a eficienţei utilizării acestora, ca elemente 

esentiale pentru asigurarea tranziţiei către o economie circulară. 

 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. 
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 În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât cu unanimitate  de 

voturi întocmirea unui raport de adoptare cu amendamente admise și 

respinse proiectului de lege. 

 La punctul 3 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 majorării limitelor amenzilor 

contravenţionale prevăzute pentru anumite contravenţii, precum şi majorarea 

limitelor pedepsei închisorii prevăzute pentru infracţiunile reglementate la art. 

63 din lege, respectiv, completarea acestui articol cu noi fapte ce constituie 

infracţiuni. 

 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 și Social avizează favorabil proiectul de lege. 

 În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât cu majoritate de 

voturi întocmirea unui raport de respingere proiectului de lege. 

Lucrările comisiei din zilele de 17, 18 și 20 octombrie 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 

 

 


