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                                                                                                       03.11.2022 

  

PROCES VERBAL  

din 31 octombrie, 1, 2 și 3 noiembrie 2022 

 

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

zilele de 31 octombrie, 1, 2 și 3 noiembrie a.c. 

La lucrările Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic din data de 31 

octombrie a.c. au fost prezenţi 18 deputaţi din numărul total de 20 

membri ai comisiei, conform listei de prezență. 

Domnii deputați Petru Farago (grup parlamentar al UDMR) și Ervin 

Molnar (grup parlamentar al PNL) au absentat de la lucrările comisiei. 

La lucrările Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic din data de 1 

noiembrie a.c. au fost prezenţi 18 deputaţi din numărul total de 20 

membri ai comisiei, conform listei de prezență. 

Domnii deputați Petru Farago (grup parlamentar al UDMR) și Ervin 

Molnar (grup parlamentar al PNL) au absentat de la lucrările comisiei. 

La lucrările Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic din data de 2 

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

membri ai comisiei, conform listei de prezență. 

Domnii deputați Petru Farago (grup parlamentar al UDMR), Mircea 

Fechet (grup parlamentar al PNL) și Ervin Molnar (grup parlamentar al PNL) 

au absentat de la lucrările comisiei. 

La lucrările Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic din data de 3 

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

membri ai comisiei, conform listei de prezență. 

Domnii deputați Petru Farago (grup parlamentar al UDMR), Mircea 

Fechet (grup parlamentar al PNL) și Ervin Molnar (grup parlamentar al PNL) 

au absentat de la lucrările comisiei. 

 

Parlamentul României 

Camera Deputaţilor 

Comisia pentru mediu și echilibru ecologic  
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În data de 1 noiembrie 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 și 

domnul Ștefan Constantin, 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 1 noiembrie a.c. au figurat 

următoarele proiecte: 

AVIZE 

 

1. PL-x nr. 575/2022 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 

urgenţã a Guvernului nr. 122/2022 privind unele măsuri pentru proiectele de 

infrastructură de transport, proiectele pentru dezvoltarea infrastructurii de 

management integrat al deşeurilor, proiectele privind îmbunătăţirea 

sistemului de răspuns la risc şi proiectele privind investiţii în infrastructuri 

spitaliceşti, finanţate din fonduri externe nerambursabile, precum şi pentru 

modificarea unor acte normative. 

2. PL-x nr. 548/2022 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 

urgenţã a Guvernului nr. 108/2022 privind decarbonizarea sectorului 

energetic. 

3. PL-x nr. 549/2022 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 

urgenţã a Guvernului nr. 112/2022 privind instituirea unor măsuri pentru 

stimularea investiţiilor cu finanţare din fonduri externe nerambursabile în 

domeniul eficienţei energetice, resurselor regenerabile de energie pentru 

întreprinderi mari şi întreprinderi mici şi mijlocii, energiei verzi din surse 

regenerabile destinate autorităţilor publice locale, precum şi unele măsuri în 

domeniul specializării inteligente, precum şi pentru modificarea şi completarea 

unor acte normative. 

4. PL-x nr. 515/2022 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr. 109/2022 privind unele măsuri pentru proiectele de 

infrastructură de apă şi apă uzată finanţate din fonduri europene şi pentru 

modificarea unor acte normative. 
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SESIZĂRI ÎN FOND 

 

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

completarea Legii nr.165/2016 privind siguranţa operaţiunilor petroliere 

offshore. 

6. PL-x nr. 188/2020 Proiect de Lege privind unele măsuri pentru 

deblocarea procesului de restituire a terenurilor către foştii proprietari. 

 

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

aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 122/2022 privind unele 

măsuri pentru proiectele de infrastructură de transport, proiectele pentru 

dezvoltarea infrastructurii de management integrat al deşeurilor, proiectele 

privind îmbunătăţirea sistemului de răspuns la risc şi proiectele privind 

investiţii în infrastructuri spitaliceşti, finanţate din fonduri externe 

nerambursabile, precum şi pentru modificarea unor acte normative. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare crearea cadrului legal 

care să permită derularea fără întrerupere a proiectelor de infrastructură de 

transport şi de dezvoltare a infrastructurii de management integrat al 

deşeurilor finanţate din fonduri europene. Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor 

Europene exercită calitatea de coordonator pentru gestionarea şi coordonarea 

fondurilor externe nerambursabile alocate României, calitate în care are 

obligaţia creării cadrului legal orizontal necesar pentru implementarea acestor 

proiecte. Proiectele în pregătire de infrastructură de transport, cele de 

dezvoltare a infrastructurii de management integrat al deşeurilor şi proiectele 

privind îmbunătăţirea sistemului de răspuns la risc au prevăzută finanţarea 

pentru perioada de programare 2021-2027 în Programul Transport (PT), 

respectiv Programul Dezvoltare Durabilă, parte din politica de coeziune pentru 

următoarea perioadă de programare, iar până la acest moment acordul de 

parteneriat a fost aprobat de Comisia Europeană. În mod specific, se prevede 

posibilitatea introducerii în bugetul Ministerului Transporturilor şi 

Infrastructurii şi Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene a creditelor de 

angajament si bugetare necesare proiectelor din cadrul Programului de 

Transport, Programului Dezvoltare Durabilă şi Programului de Sănătate. De 

asemenea, se permite desfăşurarea activităţilor aferente autorităţilor de 

management, şi anume, evaluare, contractare, acordare de avize de principiu, 

monitorizare, autorizare de cheltuieli si efectuare de plăţi pentru priorităţile 

de finanţare incluse în cadrul Programului de Transport şi Programului 

Dezvoltare Durabilă. Ulterior aprobării Programului de Transport, Programului 
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Dezvoltare Durabilă şi Programului de Sănătate proiectele vor fi reevaluate pe 

cadrul legal şi procedural aferente acestuia cu adiţionarea modificărilor 

rezultate, dacă este cazul. Cheltuielile efectuate până la aprobarea 

Programului de Transport, Programului Dezvoltare Durabilă şi Programului de 

Sănătate vor fi solicitate la rambursare Comisiei Europene după aprobarea 

formală a acestora.  

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 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. 108/2022 privind 

decarbonizarea sectorului energetic. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare, potrivit expunerii de 

motive, închiderea si conservarea grupurilor energetice pe bază de lignit şi 

huilă, închiderea carierelor de lignit şi minelor de huilă, măsurile de sprijin 

pentru închiderea şi conservarea capacităţilor de producere a energiei electrice 

pe bază de lignit şi huilă, măsurile de sprijin pentru închiderea carierelor de 

lignit şi minelor de huilă, măsurile pentru atenuarea consecinţelor sociale ale 

închiderii si conservării capacităţilor de producere a energiei electrice pe bază 

de lignit şi huilă şi a carierelor şi minelor aferente, stabilirea surselor de 

finanţare a măsurilor de ajutor de stat, precum şi a măsurilor pentru 

coordonarea şi implementarea procesului de decarbonizare. De asemenea, se 

instituie măsuri pentru coordonarea şi implementarea procesului de 

decarbonizare, prin înfiinţarea Comitetului Interministerial al Cărbunelui, al 

Comitetului consultativ şi al Grupului de Lucru pentru coordonarea şi 

monitorizarea implementării măsurilor stabilite, precum şi posibilitatea 

repornrii grupurilor energetice închise, prin decizia Guvernului României şi la 

propunerea Ministerului Energiei, în situaţie de criză energetică şi în corelare 

cu măsurile cuprinse în planurile de urgenţă aferente sectorului energetic.

 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 comisiei au hotărât cu unanimitate  de 

voturi amânarea proiectului de lege. 

 La punctul 3 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de lege pentru 

aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 112/2022 privind 
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instituirea unor măsuri pentru stimularea investiţiilor cu finanţare din fonduri 

externe nerambursabile în domeniul eficienţei energetice, resurselor 

regenerabile de energie pentru întreprinderi mari şi întreprinderi mici şi 

mijlocii, energiei verzi din surse regenerabile destinate autorităţilor publice 

locale, precum şi unele măsuri în domeniul specializării inteligente, precum şi 

pentru modificarea şi completarea unor acte normative. 

 Proiectul de lege are ca obiect de reglementare instiuirea cadrului-

general pentru finanţarea unor Scheme de Eficienţă Energetică şi producţie 

din surse de energie regenerabile, destinate întreprinderilor mari şi IMM-urilor 

al cărei scop este de a sprijini mediul de afaceri pentru a dobândi independenţă 

energetică prin realizarea de economii de energie specifice clădirilor şi 

construcţiilor industriale/prestărilor de servicii, precum şi celor specifice 

proceselor tehnologice, cât şi pentru producerea de energie verde pentru 

consum propriu din resurse regenerabile. De asemenea, se reglementează 

cadrul general pentru finanţarea unor proiecte de investiţii în producerea 

energiei din surse regenerabile destinate autorităţilor locale care au în 

responsabilitate servicii publice de interes local pentru consumul propriu al 

acestora, cu scopul de asigura creşterea nivelului de independenţă energetică 

şi/sau pentru comercializarea energiei din surse regenerabile. 

 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 comisiei au hotărât cu unanimitate  de 

voturi întocmirea unui aviz favorabil proiectului de lege. 

 La punctul 4 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de lege pentru 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2022 privind unele 

măsuri pentru proiectele de infrastructură de apă şi apă uzată finanţate din 

fonduri europene şi pentru modificarea unor acte normative. 

 Proiectul de lege are ca obiect de reglementare instituirea unor măsuri 

pentru proiectele de infrastructură de apă şi apă uzată, finanţate din fonduri 

europene şi pentru modificarea unor acte normative. Potrivit expunerii de 

motive proiectul vizează crearea cadrului legal pentru tranziţia de la finanţarea 

proiectelor prin POIM la finanţarea proiectelor prin PODD, program operaţional 

încă neaprobat. Astfel, pentru proiectele aflate în pregătire în actuala perioadă 

de programare, dar care vor fi finanţate din fondurile Uniunii Europene 

aferente perioadei de programare 2021-2027, trebuie reglementată 

posibilitatea de a aloca credite de angajament prin bugetul Ministerului 

Investiţiilor şi Proiectelor Europene, respectiv prin încheierea contractelor de 
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finanţare, cu respectarea regulilor de eligibilitate ale POIM. Finanţarea în cauză 

se va asigura de la o subdiviziune distinctă în cadrul titlului 58 - Proiecte cu 

finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 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 comisiei au hotărât cu unanimitate  de 

voturi întocmirea unui aviz favorabil proiectului de lege. 

 La punctul 5 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 2013/130/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 și Social avizează favorabil proiectul de lege. 

 În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât cu unanimitate  de 

voturi întocmirea unui raport comun de adoptare cu amendamente 

admise proiectului de lege. 

 La punctul 6 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de lege privind 

unele măsuri pentru deblocarea procesului de restituire a terenurilor către 

foştii proprietari. 

 Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea Legii nr. 

165/2013, în sensul ca restituirea terenurilor forestiere aparţinând domeniului 

public al statului, să se realizeze numai după trecerea prealabilă a acestor 

terenuri în domeniul privat al statului, această intervenţie impunând, pe cale 

de consecinţă, şi modificarea şi completarea Legii nr. 46/2008. 
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 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 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 preliminar de adoptare proiectului de lege. 

Lucrările comisiei din zilele de 31 octombrie, 2 și 3 noiembrie 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 

 

 


