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                                                                                                       24.11.2022 

  

PROCES VERBAL  

din 21, 22, 23 și 24 noiembrie 2022 

 

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

zilele de 21, 22, 23 și 24 noiembrie a.c. 

La lucrările Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic din data de 21 

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

membri ai comisiei, conform listei de prezență. 

Domnii deputați Mircea Fechet (grup parlamentar al PNL) și Adrian 

Giurgiu (grup parlamentar al USR) au absentat de la lucrările comisiei. 

La lucrările Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic din data de 22 

noiembrie a.c. au fost prezenţi 19 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 Valentin-Ilie Făgărășian (grup parlamentar al PNL). 

Domnul deputat Corneliu-Mugurel Cozmanciuc (grup parlamentar al 

PNL) a fost înlocuit cu doamna deputat Cătălina Ciofu (grup parlamentar al 

PNL). 

Domnul deputat Adrian Giurgiu (grup parlamentar al USR) a absentat 

de la lucrările comisiei. 

La lucrările Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic din data de 23 

noiembrie a.c. au fost prezenţi 19 deputaţi din numărul total de 20 

membri ai comisiei, conform listei de prezență. 

Domnul deputat Adrian Giurgiu (grup parlamentar al USR) a absentat 

de la lucrările comisiei. 

La lucrările Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic din data de 24 

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 Adrian 

Giurgiu (grup parlamentar al USR) au absentat de la lucrările comisiei. 

 

Parlamentul României 

Camera Deputaţilor 

Comisia pentru mediu și echilibru ecologic  

 



2 

 

În data de 22 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; 

domnul Neagoe Valentin, șef serviciu în cadrul Gărzii Naționale de Mediu; 

domnul Aldea Mihai Adrian, șef serviciu în cadrul Inspectoratului General al 

Poliției Române, Ministerul Afacerilor Interne; domnul Rădulescu Mihai 

Emanuel, comisar şef de poliție în cadrul Inspectoratului General al Poliției 

Române, Ministerul Afacerilor Interne; domnul Mihăilă Aurelian, procuror în 

cadrul Înaltei Curți de Casație și Justiție; domnul Popescu Octavian, director 

general în cadrul Gărzii Naționale de Mediu și domnul Rândașu Sorin, director 

în cadrul Administrației Naționale Apele Române. 

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 22 noiembrie a.c. au figurat 

următoarele proiecte: 

SESIZĂRI ÎN FOND 

 

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

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

Proiectul de Lege a fost discutat în data de 18 octombrie 2022 și 

reintrodus pe ordinea de zi, ca urmare a observațiilor primite de la 

departamentul legislativ. 

2. COM(2022)489 Propunere de directivă a Parlamentului 

European și a Consiliului de modificare a Directivei 2009/148/CE privind 

protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la azbest la locul 

de muncă. 

3. COM(2022)488 Comunicarea Comisiei către Parlamentul 

European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul 

Regiunilor privind depunerea de eforturi pentru un viitor fără azbest: o 

abordare europeană a riscurilor pe care azbestul le prezintă pentru sănătate. 
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Ordinea de zi a fost suplimentată astfel: 

4. PL-x nr. 375/2022 Proiect de Lege pentru completarea art. 11 alin. 

(1) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 

construcţii. 

5. PL-x nr. 325/2022 Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanţei 

de Urgenţă a Guvernului nr.  92/2021 privind regimul deşeurilor. 

 

 La punctul 1 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. 

Proiectul de Lege a fost discutat în data de 18 octombrie 2022 și 

reintrodus pe ordinea de zi, ca urmare a observațiilor primite de la 

departamentul legislativ. 

 În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât cu unanimitate  de 

întocmirea unui raport de adoptare cu amendamente admise și respinse 

proiectului de lege. 

La punctul 2 al ordinii de zi, a fost prezentată propunerea de directivă 

a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 

2009/148/CE privind protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de 

expunerea la azbest la locul de muncă. 

Propunerea urmărește scăderea limitei de expunere la azbest la locul de 

muncă, astfel încât să fie de 10 ori mai mică comparativ cu valoarea actuală 

[de la 0,1 fibre pe centimetru cub  (f/cm3) la 0,01 f/cm3]. Propunerea se referă 

la protectia sănătății lucrătorilor atunci când se intervine asupra materialelor 
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care conțin azbest, în sensul că fibrele sunt eliberate și inhalate, în special în 

timpul renovării clădirilor. 

 S-a arătat că propunerea de directivă se încadrează în categoria 

documentelor de consultare – comunicări, emitentul este Comisia 

Europeană, tipul documentului este nelegislativ, tipul examinării este fond. 

 În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât cu unanimitate  de 

voturi întocmirea unui proiect de opinie favorabil propunerii de directivă. 

 La punctul 3 al ordinii de zi, a fost prezentată Comunicarea Comisiei 

către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European 

și Comitetul Regiunilor privind depunerea de eforturi pentru un viitor fără 

azbest: o abordare europeană a riscurilor pe care azbestul le prezintă pentru 

sănătate. 

 Comunicarea stabilește acțiuni de identificare si eliminare a azbestului, 

în condiții de siguranță, din domeniul construcțiilor, cu scopul de a proteja 

sănătatea umană și mediul. De asemenea, Comunicarea însoțește propunerea 

de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 

2009/148/CE privind protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de 

expunerea la azbest la locul de muncă – COM(2022)489. 

 S-a arătat că această comunicare se încadrează în categoria 

documentelor de consultare – comunicări, emitentul este Comisia 

Europeană, tipul documentului este nelegislativ, tipul examinării este fond. 

 În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât cu unanimitate  de 

voturi întocmirea unui proiect de opinie favorabil comunicării. 

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

completarea art. 11 alin. (1) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea 

executării lucrărilor de construcţii. 

 Proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea art. 11 alin. 

(1) din Legea nr. 50/1991. Proiectul vizează crearea cadrului legal necesar 

pentru executarea de lucrări de întreţinere periodică şi reparaţii curente la 

infrastructura sistemului naţional de gospodărire a apelor cu rol de apărare 

împotriva inundaţiilor, precum şi instalaţiile aferente, inclusiv malurile şi 

talvegul albiilor minore, cu notificarea prealabilă a unităţilor administrativ-

teritoriale, precum şi cu obligaţia aducerii la starea iniţială a investiţiilor 

executate de terţi în baza unor protocoale/contracte de colaborare. 

 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 comisiei au hotărât cu unanimitate  de 

voturi întocmirea unui raport preliminar de adoptare proiectului de lege. 

 La punctul 5 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de lege pentru 

modificarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 92/2021 privind regimul 

deşeurilor. 

 Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr. 92/2021. Potrivit expunerii de motive, iniţiativa 

vizează creşterea 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 și Social avizează favorabil proiectul de lege. 

 În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât cu unanimitate  de 

voturi întocmirea unui raport de respingere proiectului de lege. 

Lucrările comisiei din zilele de 21, 23 și 24 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 

 


