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17.02.2022 

  

PROCES VERBAL  

din 15, 16 și 17 februarie 2022 

 

Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic şi-a desfăşurat lucrările 
în zilele de 15, 16 și 17 februarie a.c. 

La lucrările Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic din data de 
15 februarie a.c. au fost prezenţi 18 deputaţi din numărul total de 18 
membri ai comisiei, dintre care opt deputați au fost prezenți online și 
10 deputați au fost prezenți la sediul Camerei Deputaților, conform listei 
de prezență. 

La lucrările Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic din data de 
16 februarie a.c. au fost prezenţi 18 deputaţi din numărul total de 18 
membri ai comisiei, dintre care 10 deputați au fost prezenți online și 
opt deputați au fost prezenți la sediul Camerei Deputaților, conform listei 
de prezență. 

La lucrările Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic din data de 
17 februarie a.c. au fost prezenţi 18 deputaţi din numărul total de 18 
membri ai comisiei, dintre care 10 deputați au fost prezenți online și 
opt deputați au fost prezenți la sediul Camerei Deputaților, conform listei 
de prezență. 

În data de 15 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 domnul George 
Mierliță, director general în cadrul Romsilva; doamna Elena Filip, director 
general în cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale; domnul 
Constantin Ștefan, secretar de stat în cadrul Ministerului Energiei și 
domnul Ionuț-Sorin Banciu, secretar de stat în cadrul Ministerului 
Mediului, Apelor și Pădurilor. 

 

Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru mediu și echilibru ecologic  

 

alina.alexandriuc
Conform cu originalul
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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 15 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. 495/2021 Proiect de Lege pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii. 

4. PL-x nr. 473/2021 Proiect de Lege pentru modificarea şi 
completarea art. 1, alin. (1) al Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 
31/2011, privind interzicerea achiziţionării de la persoane fizice a 
metalelor feroase şi neferoase şi a aliajelor acestora. 

5. PL-x nr. 385/2021 Proiect de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2021 privind modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 69/2019 pentru 
aplicarea unor măsuri de protecţie socială acordată persoanelor 
disponibilizate prin concedieri colective efectuate în baza planurilor de 
disponibilizare din cadrul operatorilor economici pentru care s-a aprobat 
acordarea ajutoarelor de stat pentru facilitarea închiderii minelor de 
cărbune necompetitive în perioada 2019-2024, precum şi pentru 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 115/2011 privind 
stabilirea cadrului instituţional şi autorizarea Guvernului, prin Ministerul 
Finanţelor Publice, de a scoate la licitaţie certificatele de emisii de gaze cu 
efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene. 

6. PL-x nr. 497/2021 Proiect de Lege pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea 
drepturilor persoanelor cu handicap, precum şi pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 19/2006 privind 
utilizarea plajei Mării Negre şi controlul activităţilor desfăşurate pe plajă. 

 
SESIZĂRI ÎN FOND 

 
 7. PL-x nr. 390/2019 Proiect de Lege pentru abrogarea art. 46 
alin. (3) din Legea nr. 46/2008 privind Codul silvic. 
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 8. PL-x nr. 443/2021 Proiect de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei Guvernului nr. 12/2021 privind completarea Ordonanţei 
Guvernului nr. 40/2006 pentru aprobarea şi finanţarea programelor 
multianuale prioritare de mediu şi gospodărire a apelor. 
 9. COM (2021) 708 Comunicare a Comisiei către Parlamentul 
European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul 
Regiunilor – Asumarea responsabilităţii pentru deşeurile produse: 
expedierile de deşeuri într-o economie curată şi mai circulară. 

10. COM (2021) 699 Comunicare a Comisiei către Parlamentul 
European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul 
Regiunilor – Strategia UE privind solul pentru 2030 - Valorificarea 
beneficiilor solurilor sănătoase pentru fiinţele umane, alimentaţie, natură 
şi climă. 

 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. 
 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 
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propunerea legislativă, Consiliul Economic şi Social avizează nefavorabil 
propunerea legislativă. 
 În urma dezbaterilor, membrii comisiilor au hotărât cu unanimitate  
de voturi întocmirea unui aviz negativ propunerii legislative. 
 La punctul 3 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de lege 
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în 
domeniul sănătăţii. 
 Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi 
completarea Legii nr. 95/2006. Intervenţiile legislative vizează, potrivit 
expunerii de motive, atenţionarea utilizatorilor de produse farmaceutice 
cu privire la necesitatea returnării medicamentelor expirate în farmacii, 
pentru eliminarea corespunzătoare a acestora. 
 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 şi Social avizează favorabil 
proiectul de lege. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiilor au hotărât cu unanimitate  
de voturi amânarea proiectului de lege. 

La punctul 4 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de lege 
pentru modificarea şi completarea art.1, alin. (1) al Ordonanţei de 
Urgenţă a Guvernului nr. 31/2011, privind interzicerea achiziţionării de la 
persoane fizice a metalelor feroase şi neferoase şi a aliajelor acestora. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea art. 1 
alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 31/2011, în sensul 
interzicerii achiziţionării de către operatorii economici, de la persoanele 
fizice, a metalelor feroase, neferoase şi a aliajelor acestora, obţinute prin 
prelucrarea chimică sau termică a materialelor compozite, a cablurilor şi 
conductorilor de orice fel. 

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, 
Consiliul Legislativ avizează favorabil proiectul de lege, Consiliul 
Economic şi Social avizează favorabil proiectul de lege. 

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

La punctul 5 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de lege 
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2021 privind 
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
69/2019 pentru aplicarea unor măsuri de protecţie socială acordată 
persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate în baza 
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planurilor de disponibilizare din cadrul operatorilor economici pentru care 
s-a aprobat acordarea ajutoarelor de stat pentru facilitarea închiderii 
minelor de cărbune necompetitive în perioada 2019-2024, precum şi 
pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 115/2011 
privind stabilirea cadrului instituţional şi autorizarea Guvernului, prin 
Ministerul Finanţelor Publice, de a scoate la licitaţie certificatele de emisii 
de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 69/2019, în sensul 
completării categoriilor de persoane disponibilizate care urmează să 
beneficieze de măsuri de protecție socială, cu cele din cadrul operatorilor 
economici care sunt afectați de politica de decarbonare a Uniunii 
Europene, întrucât utilizează combustibili fosili – Societatea Complexul 
Energetic Hunedoara S.A. (CEH), Societatea Națională Închideri Mine 
Valea Jiului S.A., Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. (CEO), 
precum şi cu persoanele care urmează a fi disponibilizate din cadrul 
exploatărilor miniere de uraniu neperformante respectiv Compania 
Naţională a Uraniului S.A. Prin proiect se urmărește crearea cadrului legal 
pentru acordarea venitului lunar de completare şi a unor plăți 
compensatorii, ca măsură de protecție socială de care să beneficieze 
persoanele disponibilizate din companiile afectate, sunt stabilite principiile 
de acordare a măsurilor de protecţie socială, precum şi perioada de 
aplicare a acestor măsuri. 

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 aviz favorabil proiectului de lege. 

La punctul 6 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de lege 
pentru modificarea și completarea Legii nr. 448/2006 privind protecția și 
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, precum și pentru 
modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 
19/2006 privind utilizarea plajei Mării Negre și controlul activităților 
desfășurate pe plajă. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea și 
completarea Legii nr. 448/2006, precum și a Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr. 19/2006, în sensul instituirii unor măsuri pentru facilitarea 
accesului persoanelor cu handicap pe plajele cu destinație turistică şi în 
spațiile de agrement amenajate pentru acces la luciul de apă. 
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S-a arătat că proiectul de lege se încadrează în categoria legilor 
organice, 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 aviz favorabil proiectului de lege. 

La punctul 7 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de lege 
pentru abrogarea art. 46 alin. (3) din Legea nr. 46/2008 privind Codul 
silvic. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare abrogarea art. 46 
alin. (3) din Legea nr. 46/2008, în sensul eliminării interdicției ca 
schimbul de terenuri să se realizeze doar în cadrul aceluiași județ, în 
situația în care suprafața fondului forestier este sub 30% din suprafața 
județului. 

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. 75 alin. (2) teza a III-a din Constituția României republicată, 
Consiliul Legislativ avizează favorabil proiectul de lege, Consiliul 
Economic și Social avizează nefavorabil proiectul de lege. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiilor au hotărât cu unanimitate  
de voturi întocmirea unui raport comun de respingere proiectului de 
lege. 

La punctul 8 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de lege 
pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 12/2021 privind completarea 
Ordonanței Guvernului nr. 40/2006 pentru aprobarea și finanțarea 
programelor multianuale prioritare de mediu şi gospodărire a apelor. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea 
Ordonanței Guvernului nr. 40/2006, precum și prorogarea termenului 
prevăzut la art. 6 din același act normativ. Potrivit expunerii de motive, 
proiectul vizează prelungirea perioadei de realizare a programelor 
multianuale prioritare de mediu și gospodărire a apelor, pentru 
îndeplinirea scopului programului și a obligațiilor României în sectorul de 
mediu până la data de 31 decembrie 2023 și completarea sursei de 
finanțare la art. 3 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 40/2006, pentru 
programele multianuale prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. b) și d), sursa de 
finanțare din Fondul pentru mediu. 

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 
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proiectul de lege, Consiliul Economic și Social avizează favorabil 
proiectul de lege. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiilor au hotărât cu unanimitate  
de voturi amânarea proiectului de lege. 

La punctul 9 al ordinii de zi, a fost prezentată comunicarea 
Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și 
Social European și Comitetul Regiunilor – Asumarea responsabilității 
pentru deșeurile produse: expedierile de deșeuri într-o economie curată și 
mai circulară. 

Comunicarea stabilește acțiunile prioritare ale Uniunii Europene 
menite să asigure: facilitarea expedierilor de deșeuri în vederea pregătirii 
pentru reutilizare și a reciclării în Uniunea Europeană; abordarea cu 
eficacitate a expedierilor ilegale de deșeuri; oprirea exportării în state 
terțe a deșeurilor Uniunii Eurpene. 

S-a arătat că această comunicare face parte din categoria 
documente de consultare – comunicări, tipul documentului este 
nelegislativ, tipul examinării este fond, emitentul este Comisia 
Europeană. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiilor au hotărât cu unanimitate  
de voturi întocmirea unui proiect de opinie favorabil comunicării. 

La punctul 10 al ordinii de zi, a fost prezentată comunicarea 
Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și 
Social European și Comitetul Regiunilor – Strategia Uniunii Europene 
privind solul pentru 2030 - Valorificarea beneficiilor solurilor sănătoase 
pentru ființele umane, alimentație, natură și climă. 

Comunicarea stabilește măsuri concrete pentru protejarea, 
refacerea și utilizarea durabilă a solurilor. 

S-a arătat că această comunicare face parte din categoria 
documente de consultare – comunicări, tipul documentului este 
nelegislativ, tipul examinării este fond, emitentul este Comisia 
Europeană. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiilor au hotărât cu unanimitate  
de voturi întocmirea unui proiect de opinie favorabil comunicării. 
 Lucrările comisiei din zilele de 16 și 17 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 
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Expert parlamentar,  
Drd. Ing. Andrei-Georgian Pîrvan 
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