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                                                                                                       17.11.2022 

  

PROCES VERBAL  

din 15, 16 și 17 noiembrie 2022 

 

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

zilele de 15, 16 și 17 noiembrie a.c. 

La lucrările Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic din data de 15 

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

membri ai comisiei, conform listei de prezență. 

La lucrările Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic din data de 16 

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 Mircea 

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

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

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 Mircea 

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

În data de 15 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 Simion Aurel, 

secretar de stat în cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale; domnul 

Balanișcu Bogdan-Radu, secretar de stat în cadrul Ministerului Mediului, Apelor 

și Pădurilor; domnul David Marian, director general adjunct în cadrul Gărzii 

Naționale de Mediu; domnul Păduraru Aurelian, comisarul general al Gărzii 
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Naționale de Mediu; domnul Mihăilă Aurelian, procuror în cadrul Înaltei Curți 

de Casație și Justiție și domnul Popescu Octavian, director general în cadrul 

Gărzii Naționale de Mediu. 

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 noiembrie a.c. au figurat 

următoarele proiecte: 

AVIZE 

 

1. PL-x nr. 538/2022 Proiect de Lege privind prevenirea şi 

combaterea distrugerii culturilor agricole şi a păşunatului neautorizat, precum 

şi pentru modificarea unor acte normative. 

2. PL-x nr. 573/2022 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 

urgenţã a Guvernului nr. 120/2022 privind modificarea unor acte normative 

care reglementează programele de sprijin pentru zona montană. 

3. Pl-x nr. 670/2022 Propunere legislativă pentru stimularea 

investiţiilor în eficienţă energetică şi modificarea art. 291 alin. (3) din Legea 

227/2015 Codul Fiscal. 

 

SESIZARE ÎN FOND 

 

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

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

 

DIVERSE 

 

Domnul deputat George-Cătălin Stângă (grup parlamentar al PNL), 

președintele Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic din Camera 

Deputaților, a prezentat solicitarea membrilor comisiei din grupul parlamentar 

al USR privind prezența ministrului mediului, apelor și pădurilor, domnul Barna 

TÁNCZOS, la prima ședință a Comisiei pentru mediu și echilibru ecologic din 

luna decembrie a anului curent, în vederea prezentării raportului de activitate 

și stadiul proiectelor asumate de la preluarea mandatului și până în prezent, 

precum: 

1) Provocările României privind procedurile de infringement din sfera și 

competența Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor; 

2) Managementul deșeurilor; 
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3) Stadiul și implementarea proiectului “Sistemul de Garanție-Returnare” – 

SGR; 

4) Stadiul si implementarea proiectului Casa Verde Fotovoltaice 2022; 

5) Gestionarea durabilă a pădurilor, stoparea tăierilor ilegale și împăduriri; 

6) Energia regenerabilă și decarbonizarea; 

7) Protejarea biodiversității unor zone reprezentative precum Munții Retezat 

și Delta Dunării; 

8) Îmbunătățirea calității aerului; 

9) Extinderea rețelei de colectare și tratare a apelor uzate. 

 

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

prevenirea şi combaterea distrugerii culturilor agricole şi a păşunatului 

neautorizat, precum şi pentru modificarea unor acte normative. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare stabilirea cadrului legal 

privind prevenirea şi combaterea distrugerii culturilor agricole şi păşunatul 

neautorizat. Iniţiativa legislativă vizează drepturile şi obligaţiile deţinătorilor 

de animale privind regimul de păşunat, in ceea ce priveşte următoarele specii: 

bovine, ovine, caprine, ecvidee şi suine.  

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 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. 120/2022 privind 

modificarea unor acte normative care reglementează programele de sprijin 

pentru zona montană. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea unor acte 

normative care reglementează programele de sprijin pentru zona montană. 

Proiectul vizează asigurarea securităţii alimentare prin susţinerea 

producătorilor autohtoni, dezvoltarea unui sector agroalimentar durabil şi 

competitiv pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii şi asigurării unor condiţii de 

viaţă în mediul rural apropiate de cele din mediul urban, promovarea 

producţiei autohtone şi ecologice şi valorificarea produselor tradiţionale şi 

montane cu valoare adăugată, având în vedere necesitatea îndeplinirii 

obligaţiilor ce revin României, în calitate de stat membru al Uniunii Europene.

 S-a arătat că proiectul de lege se încadrează în categoria legilor 
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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 3 al ordinii de zi, a fost prezentată propunerea legislativă 

pentru stimularea investiţiilor în eficienţă energetică şi modificarea art. 291 

alin. (3) din Legea 227/2015 Codul Fiscal. 

 Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare completarea art. 

291 alin. (3) din Legea nr. 227/2015, în sensul reducerii cotei de TVA, aferentă 

livrărilor de pompe de căldură, panouri fotovoltaice şi panouri solare termice, 

de la cota standard de 19%, la 5% asupra bazei de impozitare, în scopul 

reducerii consumului de energie electrică şi a dependenţei consumatorilor faţă 

de volatilitatea pieţei de profil. 

 S-a arătat că propunerea legislativă se încadrează în categoria legilor 

ordinare, Camera Deputaților este Cameră decizională, Senatul a adoptat 

propunerea legislativă, Consiliul Legislativ avizează favorabil propunerea 

legislativă, Consiliul Economic și Social avizează favorabil propunerea 

legislativă. 

 În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât cu unanimitate  de 

voturi întocmirea unui aviz favorabil propunerii legislative. 

 La punctul 4 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. 



5 

 

 În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât cu unanimitate  de 

voturi amânarea proiectului de lege. 

Lucrările comisiei din zilele de 16 și 17 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 

 


