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23.09.2021 
  

PROCES VERBAL  

din 21, 22 și 23 septembrie 2021 

 

Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic şi-a desfăşurat lucrările 
în zilele de 21, 22 și 23 septembrie a.c. 

La lucrările Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic din data de 
21 septembrie a.c. au fost prezenţi 17 deputaţi din numărul total de 
17 membri ai comisiei, dintre care trei deputați au fost prezenți online 
și 14 deputați au fost prezenți la sediul Camerei Deputaților , conform 
listei de prezență. 

La lucrările Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic din data de 
22 septembrie a.c. au fost prezenţi 17 deputaţi din numărul total de 
17 membri ai comisiei, dintre care trei deputați au fost prezenți online 
și 14 deputați au fost prezenți la sediul Camerei Deputaților , conform 
listei de prezență. 

La lucrările Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic din data de 
23 septembrie a.c. au fost prezenţi 17 deputaţi din numărul total de 
17 membri ai comisiei, dintre care trei deputați au fost prezenți online 
și 14 deputați  au fost prezenți la sediul Camerei Deputaților , conform 
listei de prezență. 

În data de 21 septembrie 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 Mircea Fechet, 
vicepreședinte al Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic din Camera 
Deputaților. 

La ședință a participat în calitate de invitat domnul Ákos Derzsi, 
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. 

 

Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru mediu și echilibru ecologic  
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 Pe ordinea de zi a ședinței din data de 21 septembrie a.c. au 
figurat următoarele proiecte: 

AVIZE 
 

1. PL-x nr. 189/2021 Proiect de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.21/2021 pentru aprobarea 
acordării unui ajutor de stat de restructurare "Societăţii Complexul 
Energetic Oltenia" - S.A. 

2. Pl-x nr. 257/2021 Propunere legislativă pentru modificarea 
Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri 
publice. 

3. Pl-x nr. 301/2021 Propunere legislativă pentru modificarea 
şi completarea Legii fondului funciar nr.18 din 19 februarie 1991. 

4. PL-x nr. 323/2021 Proiect de Lege pentru modificarea 
alin.(7) al art.4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.60/2020 
privind unele măsuri financiare în vederea implementării proiectelor de 
infrastructură fazate din perioada de programare 2007-2013, finanţate 
din fondurile Uniunii Europene aferente perioadei de programare 2014-
2020. 

 
SESIZĂRI ÎN FOND 

 
5. COM(141)2021 Comunicare a Comisiei către Parlamentul 

European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul 
regiunilor privind un plan de acțiune pentru dezvoltarea producției 
ecologice. 

6. COM(240)2021 Comunicare a Comisiei către Parlamentul 
European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul 
regiunilor privind o nouă abordare pentru o economie albastră durabilă în 
Uniunea Europeană - Transformarea economiei albastre a Uniunii 
Europene pentru un viitor durabil. 

7. COM(400)2021 Comunicare a Comisiei către Parlamentul 
European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul 
Regiunilor - Calea către o planetă sănătoasă pentru toţi - Plan de acţiune 
al Uniunii Europene: „Către reducerea la zero a poluării aerului, apei şi 
solului”. 

8. COM(345)2021 Comunicare a Comisiei către Parlamentul 
European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul 
Regiunilor O viziune pe termen lung pentru zonele rurale ale Uniunii 
Europene - Către zone rurale mai puternice, conectate, reziliente şi 
prospere până în 2040. 
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 La punctul 1 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul de lege 
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.21/2021 pentru 
aprobarea acordării unui ajutor de stat de restructurare" Societăţii 
Complexul Energetic Oltenia" - S.A. 
 Proiectul de lege are ca obiect de reglementare aprobarea unei 
finanţări destinate restructurării Societăţii „Complexul Energetic Oltenia” – 
S.A., sub forma unui grant în valoare de 1.180.446 mii lei, plătite dintr-un 
ajutor de stat notificat Comisiei Europene la data de 4 decembrie 2020, 
conform Comunicării Comisiei Europene 2014/C 249/01 - „Orientări 
privind ajutoarele de stat pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor 
nefinanciare aflate în dificultate”, în scopul achiziţiei parţiale de certificate 
de emisii de gaze cu efect de seră aferente anului 2020. Ajutorul de stat 
urmează a fi suportat de la bugetul de stat, prin bugetul aprobat 
Ministerului Energiei pe anul 2021.  
 S-a arătat că proiectul de lege se încadrează în categoria legilor 
ordinare, Camera Deputaților  este Cameră decizională, Senatul a 
adoptat proiectul de Lege ca urmare a depășirii termenului de adoptare, 
potrivit art.115 alin.(5) din Constituția României re publicată, 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 2 al ordinii de zi a fost prezentată propunerea legislativă 
pentru modificarea Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri publice. 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi 
completarea Anexei nr.VIII la Legea-cadru nr.153/2017, urmărindu-se, 
potrivit expunerii de motive, modificarea salariilor de bază prevăzute 
pentru personalul care lucrează în cadrul Agenţiilor Judeţene pentru 
Protecţia Mediului, astfel încât acestea să fie similare cu cele din 
Administraţia Centrală a Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor. 

S-a arătat că propunerea legislativă se încadrează în categoria 
legilor organice, Camera Deputaților este Cameră decizională, Senatul 
a respins propunerea legislativă, Consiliul Legislativ avizează negativ 
propunerea legislativă, Consiliul Economic şi Social avizează favorabil 
cu observaţii propunerea legislativă. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât cu unanimitate  
de voturi amânarea propunerii legislative. 

La punctul 3 al ordinii de zi a fost prezentată propunerea legislativă 
pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr.18 din 19 
februarie 1991. 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare, potrivit 
expunerii de motive, modificarea şi completarea Legii fondului funciar 
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nr.18/1991, în vederea amplasării elementelor de infrastructură necesare 
susţinerii reţelelor de comunicaţii electronice, în extravilanul unităţilor 
administrativ-teritoriale, pe terenuri agricole, indiferent de clasa de 
calitate a acestora. 

S-a arătat că propunerea legislativă se încadrează în categoria 
legilor organice, Camera Deputaților este Cameră decizională, Senatul 
a respins propunerea legislativă, Consiliul Legislativ avizează favorabil 
propunerea legislativă, Consiliul Economic şi Social avizează nefavorabil 
propunerea legislativă. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât cu unanimitate  
de voturi amânarea propunerii legislative. 

La punctul 4 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul de lege 
pentru modificarea alin.(7) al art.4 din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.60/2020 privind unele măsuri financiare în vederea 
implementării proiectelor de infrastructură fazate din perioada de 
programare 2007-2013, finanţate din fondurile Uniunii Europene aferente 
perioadei de programare 2014-2020. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea art.4 
alin.(7) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.60/2020. Potrivit 
expunerii de motive, prin intervenţia legislativă preconizată, este avută în 
vedere iniţierea demersurilor necesare includerii anumitor zone ca teritorii 
în care se aplică strategii de investiţii teritoriale integrate cu finanţare din 
fonduri europene 2021-2027, astfel încât atragerea fondurilor europene 
să nu sufere întârzieri şi întreaga procedură să se deruleze rapid şi 
eficient. 

S-a arătat că proiectul de lege se încadrează în categoria legilor 
ordinare, Camera Deputaților este Cameră decizională, Senatul a 
adoptat proiectul de Lege ca urmare a depășirii termenului de adoptare, 
potrivit art.115 alin.(5) 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 unanimitate  
de voturi amânarea proiectului de lege. 

La punctul 5 al ordinii de zi a fost prezentată Comunicarea Comisiei 
către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social 
European și Comitetul regiunilor privind un plan de acțiune pentru 
dezvoltarea producției ecologice. 

Comunicarea urmăreşte stimularea producţiei şi consumului de 
produse ecologice pentru obţinerea, până în 2030, a unui procent de 25% 
de terenuri agricole utilizate pentru agricultura ecologică şi pentru 
dezvoltarea acvaculturii ecologice. 
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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 6 al ordinii de zi a fost prezentată Comunicarea Comisiei 
către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social 
European și Comitetul regiunilor privind o nouă abordare pentru o 
economie albastră durabilă în Uniunea Europeană - Transformarea 
economiei albastre a Uniunii Europene pentru un viitor durabil. 

Comunicarea stabileşte o agenda detaliata pentru stimularea 
investiţiilor în cercetare, a competenţelor şi inovării şi moblizarea unor 
oportunităţi de finanţare în vederea utilizării responsabile a resurselor 
naturale şi a favorizării economiei circulare, precum şi a activităţilor care 
nu alterează ecosistemul. 

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 7 al ordinii de zi a fost prezentată Comunicarea Comisiei 
către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social 
European și Comitetul Regiunilor - Calea către o planetă sănătoasă pentru 
toţi Plan de acţiune al Uniunii Europene: „Către reducerea la zero a 
poluării aerului, apei şi solului”. 

Comunicarea propune un plan de acţiune pentru 2021-2024 cu 
scopul de a completa acţiunile din cadrul altor iniţiative ale Pactului 
ecologic european, astfel încât acest deceniu să înscrie UE pe calea către 
reducerea la zero a poluării. 

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 8 al ordinii de zi a fost prezentată Comunicarea Comisiei 
către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social 
European și Comitetul Regiunilor - O viziune pe termen lung pentru zonele 
rurale ale Uniunii Europene - Către zone rurale mai puternice, conectate, 
reziliente şi prospere până în 2040. 
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Comunicarea urmăreşte să valorifice oportunităţile emergente ale 

tranziţiei ecologice şi digitale ale Uniunii Europene şi învăţămintele 
despinse din pandemia generată de COVID-19 prin identificarea 
mijloacelor de îmbunătăţire a calităţii vieţii rurale, de realizarea unei 
dezvoltări echilibrate şi de stimularea creşterii economice în zonele rurale. 

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. 

Lucrările comisiei din zilele de 22 și 23 septembrie  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. 

 
 
 
 

VICEPREȘEDINTE, 

Mircea FECHET 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consultant parlamentar,  
Drd. Ing. Andrei-Georgian Pîrvan 
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