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SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 

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. 

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 ședinț ă 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. 
 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 
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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 pent ru 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. 

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, propunerea legislativă a fost amânată 
cu unanimitate de voturi. 

La punctul 3 al ordinii de zi, propunerea legislativă a fost amânată 
cu unanimitate de voturi. 

La punctul 4 al ordinii de zi, proiectul de lege a fost amânat cu 
unanimitate de voturi. 
 La punctul 5 al ordinii de zi, comunicarea a primit proiect de 
opinie favorabil cu unanimitate de voturi. 

La punctul 6 al ordinii de zi, comunicarea a primit proiect de 
opinie favorabil cu unanimitate de voturi. 

La punctul 7 al ordinii de zi, comunicarea a primit proiect de 
opinie favorabil cu unanimitate de voturi. 
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La punctul 8 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 
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, 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), Bogdan-
Alexandru Bola (grup parlamentar al PNL), Adrian Giurgiu (grup 
parlamentar al USR PLUS), Alexandra Huțu (grup parlamentar al PSD), 
Claudiu-Augustin Ilișanu (grup parlamentar al PSD) , George Ionescu 
(grup parlamentar al PNL), Mihai-Ioan Lasca (neafiliat), Ervin Molnar 
(grup parlamentar al PNL), 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 
Eugen Terente (grup parlamentar al USR PLUS), Diana-Anda Buzoianu 
(grup parlamentar al USR PLUS) și Daniel-Florin Ghiță (grup parlamentar 
al PSD) au fost prezenți online, 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, 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), Bogdan-
Alexandru Bola (grup parlamentar al PNL), Adrian Giurgiu (grup 
parlamentar al USR PLUS), Alexandra Huțu (grup parlamentar al PSD), 
Claudiu-Augustin Ilișanu (grup parlamentar al PSD), George Ionescu 
(grup parlamentar al PNL), Mihai-Ioan Lasca (neafiliat), Ervin Molnar 
(grup parlamentar al PNL), 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 Deputa ților, iar 
Eugen Terente (grup parlamentar al USR PLUS), Diana-Anda Buzoianu 
(grup parlamentar al USR PLUS) și Daniel -Florin Ghiță (grup parlamentar 
al PSD) au fost prezenți online, 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 , după cum 
urmează: George-Cătălin Stângă (grup parlamentar al PNL), Ileana 
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Cristina Dumitrache (grup parlamentar al PSD), Petru Farago (grup 
parlamentar al UDMR), Mircea Fechet (grup parlamentar al PNL), Bogdan-
Alexandru Bola (grup parlamentar al PNL), Adrian Giurgiu (grup 
parlamentar al USR PLUS), Alexandra Huțu (grup parlamentar al PSD), 
Claudiu-Augustin Ilișanu (grup parlamentar al PSD), George Ionescu 
(grup parlamentar al PNL), Mihai-Ioan Lasca (neafiliat), Ervin Molnar 
(grup parlamentar al PNL), 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 
Eugen Terente (grup parlamentar al USR PLUS), Diana-Anda Buzoianu 
(grup parlamentar al USR PLUS) și Daniel -Florin Ghiță (grup parlamentar 
al PSD) au fost prezenți online, conform listei de prezență. 

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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