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SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 

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. 

 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. 
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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. 

 

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, proiectul de lege a primit raport de 

adoptare cu amendamente admise și respinse cu unanimitate de 

voturi. 

La punctul 2 al ordinii de zi, propunerea de directivă a primit proiect 

de opinie favorabil cu unanimitate de voturi. 

La punctul 3 al ordinii de zi, comunicarea a primit proiect de opinie 

favorabil cu unanimitate de voturi. 

La punctul 4 al ordinii de zi, proiectul de lege a primit raport 

preliminar de adoptare cu unanimitate de voturi. 

La punctul 5 al ordinii de zi, proiectul de lege a primit raport de 

respingere cu unanimitate de voturi. 

 

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, după cum urmează: George-Cătălin Stângă (grup 

parlamentar al PNL), Diana-Anda Buzoianu (grup parlamentar al USR), 

Ileana Cristina Dumitrache (grup parlamentar al PSD), Petru Farago (grup 

parlamentar al UDMR), Ervin Molnar (grup parlamentar al PNL), Eugen 

Terente (grup parlamentar al USR), Bogdan-Alexandru Bola (neafiliat), 

Vasile Cîtea (grup parlamentar al PSD), Corneliu-Mugurel Cozmanciuc 

(grup parlamentar al PNL), Brian Cristian (grup parlamentar al USR), 



3 

 

Daniel-Florin Ghiță (grup parlamentar al PSD), 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, 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, după cum urmează: George-Cătălin Stângă (grup 

parlamentar al PNL), Diana-Anda Buzoianu (grup parlamentar al USR), 

Ileana Cristina Dumitrache (grup parlamentar al PSD), Petru Farago (grup 

parlamentar al UDMR), Ervin Molnar (grup parlamentar al PNL), Eugen 

Terente (grup parlamentar al USR), Bogdan-Alexandru Bola (neafiliat), 

Vasile Cîtea (grup parlamentar al PSD), Brian Cristian (grup parlamentar al 

USR), Daniel-Florin Ghiță (grup parlamentar al PSD), 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, 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, după cum urmează: George-Cătălin Stângă (grup 

parlamentar al PNL), Diana-Anda Buzoianu (grup parlamentar al USR), 

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), Bogdan-Alexandru Bola (neafiliat), 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), Alexandra Huțu (grup parlamentar al PSD), Claudiu-Augustin 
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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, 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, după cum urmează: George-Cătălin Stângă (grup 

parlamentar al PNL), Diana-Anda Buzoianu (grup parlamentar al USR), 

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), Bogdan-Alexandru Bola (neafiliat), 

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, 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. 

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 

 


