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03.02.2022 

  

PROCES VERBAL  

din 2 și 3 februarie 2022 

 

Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic şi-a desfăşurat lucrările în 
zilele de 2 și 3 februarie a.c. 

La lucrările Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic din data de 2 
februarie a.c. au fost prezenţi 17 deputaţi din numărul total de 17 
membri ai comisiei, dintre care opt deputați au fost prezenți online și 
nouă deputați au fost prezenți la sediul Camerei Deputaților, conform 
listei de prezență. 

La lucrările Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic din data de 3 
februarie a.c. au fost prezenţi 16 deputaţi din numărul total de 17 
membri ai comisiei, dintre care șase deputați au fost prezenți online și 
10 deputați au fost prezenți la sediul Camerei Deputaților, conform listei 
de prezență. 

Domnul deputat Petru Farago (grup parlamentar al UDMR) a absentat 
de la lucrările comisiei. 

În data de 2 februarie 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 doamna Elena Filip, 
director general în cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale; 
domnul Claudiu Răcuci, secretar de stat în cadrul Ministerului Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice și Administrației; doamna Izabella Balla, comisar general 
adjunct în cadrul Gărzii Naționale de Mediu; domnul Valentin Neagoe, 
președintele Sindicatului Național al Gărzii Naționale de Mediu; doamna 
Delia Fodor, vicepreședinte al Sindicatului Național al Gărzii Naționale de 
Mediu; domnul Barna Tánczos, ministrul mediului, apelor și pădurilor și 
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domnul Andrei-Rudolf Corlan, secretar de stat în cadrul Ministerului 
Mediului, Apelor și Pădurilor. 

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 2 februarie a.c. au figurat 
următoarele proiecte: 

 
AVIZE 

 
1. Pl-x nr. 257/2021 Propunere legislativă pentru modificarea Legii-

cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri 
publice. 
 2. Pl-x nr. 301/2021 Propunere legislativă pentru modificarea şi 
completarea Legii fondului funciar nr. 18 din 19 februarie 1991. 

3. PL-x nr. 366/2021 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr. 
50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii republicată 
în Monitorul Oficial nr. 933 din 13 octombrie 2004 cu modificările şi 
completările ulterioare. 

4. PL-x nr. 434/2021 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei 
de urgenţã a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului 
Naţional de Investiţii ”Anghel Saligny”. 

 
SESIZARE ÎN FOND 

 
5. PL-x nr. 544/2021 Proiect de Lege pentru modificarea art. 2 alin. 

(1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 17/2005 pentru stabilirea 
unor măsuri organizatorice la nivelul administraţiei publice centrale. 

 
DIVERSE 

 
Președintele Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic din Camera 

Deputaților, domnul deputat George-Cătălin Stângă, a anunțat vizita de 
lucru din data de 10 februarie a.c., ora 10:00, la unitățile de reciclare din 
municipiul Buzău, care fac parte din Green Group: GreenFiber, GreenTech, 
GreenWEEE și GreenLamp, pentru a dobândi o înțelegere mai bună a 
oportunităților oferite de economia circulară, pilon central al Green Deal. 

 
 La punctul 1 al ordinii de zi, a fost prezentată propunerea legislativă 

pentru modificarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri publice. 
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 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 
propunerea legislativă. 
 În urma dezbaterilor, membrii comisiilor au hotărât cu unanimitate  
de voturi amânarea propunerii legislative. 

La punctul 2 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 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 comisiilor au hotărât cu unanimitate  
de voturi amânarea propunerii legislative. 
 La punctul 3 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de lege pentru 
modificarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 
construcţii republicată în Monitorul Oficial nr. 933 din 13 octombrie 2004 
cu modificările şi completările ulterioare. 
 Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea Legii nr. 
50/1991, în sensul incriminării executării fără autorizaţie de construire sau 
de desfiinţare ori cu nerespectarea prevederilor acesteia a lucrărilor 
prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. c), e) şi g) din actul normativ de bază. 
 S-a arătat că proiectul de lege se încadrează în categoria legilor 
organice, Camera Deputaților este Cameră decizională, Senatul a 
adoptat proiectul de lege ca urmare a depășirii termenului de adoptare, 
potrivit art. 75 alin. (2) teza a III-a din Constituția României republicată, 
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Consiliul Legislativ avizează favorabil proiectul de lege, Consiliul 
Economic şi Social avizează nefavorabil proiectul de lege. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiilor au hotărât cu majoritate  
de voturi întocmirea unui aviz favorabil proiectului de lege. 

La punctul 4 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de lege privind 
aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 95/2021 pentru 
aprobarea Programului Naţional de Investiţii ”Anghel Saligny”. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare crearea unui cadru 
legislativ care să permită unităţilor administrativ-teritoriale promovarea 
obiectivelor de investiţii, în domeniile eligibile, astfel încât să se poată 
asigura accesul la servicii esenţiale a întregii populaţii, creşterea calităţii 
vieţii şi evitarea riscului de depopulare în comunităţile subdezvoltate. 
Potrivit notei de fundamentare, Programul se integrează în eforturile 
concertate ale statului prin instituţiile care gestionează fonduri naţionale şi 
europene, în vederea atingerii ţintelor de conformare la directivele 
europene în domeniul mediului şi apelor. 

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. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiilor au hotărât cu unanimitate  
de voturi întocmirea unui aviz favorabil proiectului de lege. 

La punctul 5 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de lege pentru 
modificarea art. 2 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
17/2005 pentru stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul 
administraţiei publice centrale. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea art. 2 
alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 17/2005. Prin proiect 
se doreşte ca cele 41 de comisariate judeţene, Comisariatul Municipiului 
Bucureşti, precum şi Comisariatul Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunăriiˮ, 
aflate în subordinea Gărzii Naţionale de Mediu, să fie structuri fără 
personalitate juridică. 

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 comisiilor au hotărât cu unanimitate  
de voturi întocmirea unui raport preliminar de adoptare cu 
amendamente admise proiectului de lege. 
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La punctul Diverse, membrii Comisiei au luat act de invitația 
lansată. 
 Lucrările comisiei din ziua de 3 februarie 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 


