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SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 

din 3, 4 și 5 mai 2022 

 

Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic şi-a desfăşurat lucrările în 
zilele de 3, 4 și 5 mai a.c. 

În data de 4 mai 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 Bălănișcu 
Bogdan-Radu, secretar de stat în cadrul Ministerului Mediului, Apelor și 
Pădurilor; domnul Voican Adrian, secretar de stat în cadrul Ministerului 
Afacerilor Interne; domnul Cristian Roman-Vasile, secretar de stat în cadrul 
Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene și domnul Neculaescu 
Laurențiu-Adrian, președintele Administrației Fondului pentru 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 4 mai a.c. au figurat 
următoarele proiecte: 

 
AVIZE 

 
1. PL-x nr. 495/2021 Proiect de Lege pentru modificarea şi 

completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii. 
 2. PL-x nr. 578/2021 Proiect de Lege privind exploataţiile de 
creştere a porcinelor şi combaterea pestei porcine africane în România. 

3. Pl-x nr. 571/2021 Propunere legislativă  pentru completarea 
Legii nr. 550 din 2004 privind organizarea şi funcţionarea Jandarmeriei 
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Române şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 195 din 2002 privind circulaţia pe drumurile publice. 

4. PL-x nr. 52/2022 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 
de urgenţã a Guvernului nr. 130/2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare, 
prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea 
unor acte normative. 

5. PL-x nr. 55/2022 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 
de urgenţã a Guvernului nr. 133/2021 privind gestionarea financiară a 
fondurilor europene pentru perioada de programare 2021-2027 alocate 
României din Fondul european de dezvoltare regională, Fondul de coeziune, 
Fondul social european Plus, Fondul pentru o tranziţie justă. 

 
 SESIZĂRI ÎN FOND 

 
6. PL-x nr. 564/2021 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr. 119/2021 pentru modificarea şi completarea 
Legii nr. 171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice. 
 7. PL-x nr. 541/2021 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr. 108/2021 pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru 
mediu. 
 8. PL-x nr. 139/2022 Proiect de Lege privind modificarea şi 
completarea Legii nr. 121/2019 privind evaluarea şi gestionarea zgomotului 
ambiant. 
 9. COM(2022)11 Propunere de recomandare a Consiliului privind 
învățarea pentru durabilitatea mediului. 
 10. COM(2021)811 Comunicare a Comisiei către Parlamentul 
European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul 
Regiunilor: Noul cadru al UE pentru mobilitatea urbană. 
 11. COM(2022)83 Comunicare a Comisiei către Parlamentul 
European, Consiliul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social 
European și Comitetul Regiunilor: Către o economie verde, digitală şi 
rezilientă: modelul nostru european de creştere. 
 12. COM(2022)140 Comunicare a Comisiei către Parlamentul 
European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul 
Regiunilor: Asigurarea faptului că produsele sustenabile devin normă. 

La punctul 1 al ordinii de zi, proiectul de lege a primit aviz favorabil 
cu unanimitate de voturi. 

La punctul 2 al ordinii de zi, proiectul de lege a fost amânat cu 
unanimitate de voturi. 
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La punctul 3 al ordinii de zi, propunerea legislativă a fost aviz 
nefavorabil cu majoritate de voturi. 

La punctul 4 al ordinii de zi, proiectul de lege a primit aviz favorabil 
cu unanimitate de voturi. 

La punctul 5 al ordinii de zi, proiectul de lege a primit aviz favorabil 
cu unanimitate de voturi. 

La punctul 6 al ordinii de zi, proiectul de lege a primit raport 
preliminar de adoptare cu amendamente admise cu unanimitate de 
voturi. 

La punctul 7 al ordinii de zi, proiectul de lege a fost amânat cu 
unanimitate de voturi. 

La punctul 8 al ordinii de zi, proiectul de lege a primit raport de 
adoptare cu amendamente admise cu unanimitate de voturi. 

La punctul 9 al ordinii de zi, propunerea de recomandare a primit 
proiect de opinie favorabil cu unanimitate de voturi. 

La punctul 10 al ordinii de zi, comunicarea a primit proiect de 
opinie favorabil cu unanimitate de voturi. 

La punctul 11 al ordinii de zi, comunicarea a primit proiect de 
opinie favorabil cu unanimitate de voturi. 

La punctul 12 al ordinii de zi, comunicarea a primit proiect de 
opinie favorabil cu unanimitate de voturi. 

 
 La lucrările Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic din data de 3 
mai a.c. au fost prezenţi 20 deputaţi din numărul total de 20 membri ai 
comisiei, dintre care un deputat a fost prezent online și 19 deputați au 
fost prezenți la sediul Camerei Deputaților, după cum urmează: George-
Cătălin Stângă (grup parlamentar al PNL), Ileana Cristina Dumitrache (grup 
parlamentar al PSD), Petru Farago (grup parlamentar al UDMR), Mircea 
Fechet (grup parlamentar al PNL), Ervin Molnar (grup parlamentar al PNL), 
Eugen Terente (grup parlamentar al USR), Diana-Anda Buzoianu (grup 
parlamentar al USR), Vasile Cîtea (grup parlamentar al PSD), Corneliu-
Mugurel Cozmanciuc (grup parlamentar al PNL), Brian Cristian (grup 
parlamentar al USR), Daniel-Florin Ghiță (grup parlamentar al PSD), Adrian 
Giurgiu (grup parlamentar al USR), Alexandra Huțu (grup parlamentar al 
PSD), Claudiu-Augustin Ilișanu (grup parlamentar al PSD), George Ionescu 
(neafiliat), Mihai-Ioan Lasca (neafiliat), Vasile Nagy (grup parlamentar al 
AUR), Gianina Șerban (grup parlamentar al AUR) și Glad-Aurel Varga (grup 
parlamentar al PNL) au fost prezenți la sediul Camerei Deputaților, iar 
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Bogdan-Alexandru Bola (neafiliat) a fost prezent online, conform listei de 
prezență.  
 La lucrările Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic din data de 4 
mai a.c. au fost prezenţi 20 deputaţi din numărul total de 20 membri ai 
comisiei, dintre care un deputat a fost prezent online și 19 deputați au 
fost prezenți la sediul Camerei Deputaților, după cum urmează: George-
Cătălin Stângă (grup parlamentar al PNL), Ileana Cristina Dumitrache (grup 
parlamentar al PSD), Petru Farago (grup parlamentar al UDMR), Mircea 
Fechet (grup parlamentar al PNL), Ervin Molnar (grup parlamentar al PNL), 
Eugen Terente (grup parlamentar al USR), Diana-Anda Buzoianu (grup 
parlamentar al USR), Vasile Cîtea (grup parlamentar al PSD), Corneliu-
Mugurel Cozmanciuc (grup parlamentar al PNL), Brian Cristian (grup 
parlamentar al USR), Daniel-Florin Ghiță (grup parlamentar al PSD), Adrian 
Giurgiu (grup parlamentar al USR), Alexandra Huțu (grup parlamentar al 
PSD), Claudiu-Augustin Ilișanu (grup parlamentar al PSD), George Ionescu 
(neafiliat), Mihai-Ioan Lasca (neafiliat), Vasile Nagy (grup parlamentar al 
AUR), Gianina Șerban (grup parlamentar al AUR) și Glad-Aurel Varga (grup 
parlamentar al PNL) au fost prezenți la sediul Camerei Deputaților, iar 
Bogdan-Alexandru Bola (neafiliat) a fost prezent online, conform listei de 
prezență.  
 La lucrările Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic din data de 5 
mai a.c. au fost prezenţi 18 deputaţi din numărul total de 20 membri ai 
comisiei, dintre care un deputat a fost prezent online și 17 deputați au 
fost prezenți la sediul Camerei Deputaților, după cum urmează: Ileana 
Cristina Dumitrache (grup parlamentar al PSD), Mircea Fechet (grup 
parlamentar al PNL), Ervin Molnar (grup parlamentar al PNL), Eugen 
Terente (grup parlamentar al USR), Diana-Anda Buzoianu (grup 
parlamentar al USR), Vasile Cîtea (grup parlamentar al PSD), Corneliu-
Mugurel Cozmanciuc (grup parlamentar al PNL), Brian Cristian (grup 
parlamentar al USR), Daniel-Florin Ghiță (grup parlamentar al PSD), Adrian 
Giurgiu (grup parlamentar al USR), Alexandra Huțu (grup parlamentar al 
PSD), Claudiu-Augustin Ilișanu (grup parlamentar al PSD), George Ionescu 
(neafiliat), Mihai-Ioan Lasca (neafiliat), Vasile Nagy (grup parlamentar al 
AUR), Gianina Șerban (grup parlamentar al AUR) și Glad-Aurel Varga (grup 
parlamentar al PNL) au fost prezenți la sediul Camerei Deputaților, iar 
Bogdan-Alexandru Bola (neafiliat) a fost prezent online, conform listei de 
prezență.  
 Domnii deputați George-Cătălin Stângă (grup parlamentar al PNL) și 
Petru Farago (grup parlamentar al UDMR) au absentat de la lucrările 
comisiei. 
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 Lucrările comisiei din zilele de 3 și 5 mai 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 


