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30.06.2022 

  

PROCES VERBAL  

din 27, 28, 29 și 30 iunie 2022 

 

Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic şi-a desfăşurat lucrările 
în zilele de 27, 28, 29 și 30 iunie a.c. 

La lucrările Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic din data de 
27 iunie a.c. au fost prezenţi 20 deputaţi din numărul total de 20 
membri ai comisiei, dintre care doi deputați au fost prezenți online și 
18 deputați au fost prezenți la sediul Camerei Deputaților, conform listei 
de prezență. 

La lucrările Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic din data de 
28 iunie a.c. au fost prezenţi 19 deputaţi din numărul total de 20 
membri ai comisiei, dintre care un deputat a fost prezent online și 18 
deputați au fost prezenți la sediul Camerei Deputaților, conform listei de 
prezență. 

Domnul deputat Ervin Molnar (grup parlamentar al PNL) a fost 
înlocuit la ședințele comune ale comisiei cu domnul deputat Marian 
Crușoveanu (grup parlamentar al PNL). 

Domnul deputat Daniel-Florin Ghiță (grup parlamentar al PSD) a 
fost înlocuit cu domnul deputat Emil-Florin Albotă (grup parlamentar al 
PSD). 

Domnul deputat Mihai-Ioan Lasca (neafiliat) a absentat de la 
lucrările comisiei. 

La lucrările Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic din data de 
29 iunie a.c. au fost prezenţi 20 deputaţi din numărul total de 20 
membri ai comisiei, dintre care doi deputați au fost prezenți online și 
18 deputați au fost prezenți la sediul Camerei Deputaților, conform listei 
de prezență. 

La lucrările Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic din data de 
30 iunie a.c. au fost prezenţi 20 deputaţi din numărul total de 20 
membri ai comisiei, dintre care trei deputați au fost prezenți online și 
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17 deputați au fost prezenți la sediul Camerei Deputaților, conform listei 
de prezență. 

În data de 28 iunie 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 ȚOLE Marin, 
secretar de stat în cadrul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administrației; domnul BUMB Antoniu, membru al Asociației Declic; 
domnul CIUBOTARIU Alexandru, membru al Asociației Peisagiștilor din 
România – ASOP; domnul TONCEA Tudor, director în cadrul Ministerului 
Energiei și domnul ALICUȘ Viorel, director general al Autorității Naționale 
de Reglementare în domeniul 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 28 iunie a.c. au figurat 
următoarele proiecte: 

 
SESIZĂRI ÎN FOND 

 
1. PL-x nr. 142/2022 Proiect de Lege pentru modificarea şi 

completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind 
creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe. 

2. 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. 

3. PL-x nr. 541/2021 Proiect de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 108/2021 pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind 
Fondul pentru mediu. 

4. PL-x nr. 668/2018/2021 Proiect de Lege privind 
modificarea Legii 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor 
verzi din intravilanul localităţilor. 

 5. PL-x nr. 320/2021 Proiect de Lege privind modificarea şi 
completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare 
a producerii energiei din surse regenerabile de energie. 

 
 La punctul 1 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de lege 

pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
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18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de 
locuinţe. 
 Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.18/2009. Potrivit 
expunerii de motive, intervenţiile legislative vizează actualizarea legislaţiei 
privind performanţa energetică în raport de cerinţele tehnico-economice şi 
de mediu care vizează creşterea procentului clădirilor verzi, în condiţiile în 
care Uniunea Europeană îşi propune decarbonarea clădirilor până în anul 
2050. Totodată, se prevede colaborarea dintre Comisiile tehnice de 
amenjare a teritoriului cu filialele teritoriale ale Ordinului Arhitecţilor din 
România care sunt înregistrate în Tabloul Naţional al Arhitecţilor şi cu 
Asociaţiile profesionale ale auditorilor energetici pentru clădiri care sunt 
înregistraţi în lista auditorilor energetici pentru clădiri. Potrivit iniţiatorilor, 
trebuie acordată o importanţă deosebită reparării/înlocuirii ascensoarelor 
sau a componentelor mecanice ale acestora pe baza raportului tehnic de 
specialitate, întocmit de o persoană juridică autorizată în domeniul 
ascensoarelor, conform reglementărilor în vigoare. De asemenea, este 
avută în vedere reabilitarea şarpantei în cazul podurilor neîncălzite, o 
condiţie necesară pentru creşterea performanţei energetice. 
 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, Consiliul Concurenței avizează favorabil proiectul de 
lege. 
 În urma dezbaterilor, membrii comisiilor au hotărât cu unanimitate  
de voturi întocmirea unui raport comun de adoptare cu 
amendamente admise proiectului de lege. 

La punctul 2 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de lege 
pentru completarea art. 11 alin. (1) din Legea nr. 50/1991 privind 
autorizarea executării lucrărilor de construcţii. 
 Proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea art. 11 
alin. (1) din Legea nr.5 0/1991. Proiectul vizează crearea cadrului legal 
necesar pentru executarea de lucrări de întreţinere periodică şi reparaţii 
curente la infrastructura sistemului naţional de gospodărire a apelor cu rol 
de apărare împotriva inundaţiilor, precum şi instalaţiile aferente, inclusiv 
malurile şi talvegul albiilor minore, cu notificarea prealabilă a unităţilor 
administrativ-teritoriale, precum şi cu obligaţia aducerii la starea iniţială a 
investiţiilor executate de terţi în baza unor protocoale/contracte de 
colaborare.  
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 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 majoritate  
de voturi întocmirea unui raport preliminar de adoptare cu 
amendament admis proiectului de lege. 

La punctul 3 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de lege 
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 108/2021 
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
196/2005 privind Fondul pentru mediu. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare, potrivit expunerii 
de motive, asigurarea cadrului legal pentru înfiinţarea, prin hotărâre a 
Guvernului, a unor posturi de funcţie publică în cadrul Administraţiei 
Fondului pentru Mediu, având în vedere faptul că atribuţiile acesteia 
implică exercitarea prerogativelor de putere publică şi, totodată, 
reorganizarea instituţională a Administraţiei Fondului pentru Mediu şi 
eficientizarea relaţiilor funcţionale din cadrul acestuia. 

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 amânarea proiectului de lege. 

La punctul 4 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de lege 
privind modificarea Legii 24/2007 privind reglementarea şi administrarea 
spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare administrarea 
spaţiilor verzi, în vederea asigurării calităţii factorilor de mediu şi a 
diminuării impactului schimbărilor climatice. 

S-a arătat că proiectul de lege se încadrează în categoria legilor 
ordinare, Camera Deputaților este Cameră decizională, Consiliul 
Legislativ avizează favorabil proiectul de lege.  

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

La punctul 5 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de lege 
privind modificarea şi completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea 
sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de 
energie. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi 
completarea Legii nr. 220/2008, în sensul introducerii, în regim de 
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urgenţă, a prevederilor care să reglementeze faptul că, la înstrăinarea 
unei centrale electrice acreditate, transferul de certificate verzi aflate în 
contul producătorului de E-SRE care deţine centrala electrică, să nu fie 
considerat tranzacţie comercială, astfel încât regula tranzacţionării 
certificatului verde o singură dată, între producatorul E-SRE, în calitate de 
vânzător şi furnizorul de energie electrică, în calitate de cumpărător, să 
fie respectată. În concret, în situaţia neclarificării regimului juridic al 
certificatelor verzi în astfel de tranzacţii, există riscul blocării tranzacţiilor 
demarate deja, cu impact asupra funcţionării acestor centrale electrice şi, 
implicit, a întregului sistem electroenergetic în ansamblul său. Totodată, 
se urmăreşte crearea unui cadru legal pentru punerea în aplicare a unor 
sentinţe judecătoreşti privind scutirea de la plata certificatelor verzi de 
către consumatorii exceptaţi, până la concurenţa sumelor de bani 
prevăzute de aceste hotărâri judecătoreşti, în scopul permiterii ANRE să 
realizeze mecanismele subsecvente de punere în aplicare a acelor 
sentinţe. 

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, Consiliul Concurenței avizează favorabil proiectul de 
lege. 

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

În data de 28 iunie a.c., a avut loc ședința comună a Comisiei 
pentru mediu şi echilibru ecologic cu: Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice și Comisia pentru 
politică economică, reformă şi privatizare din Camera Deputaților, în 
format mixt, atât fizic, cât și prin intermediul aplicației Zoom.  
 Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Florin-Ionuţ 
Barbu, președintele Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie 
alimentară și servicii specifice din Camera Deputaților. 

La ședință au participat în calitate de invitați domnul Bogdan-Radu 
Balanişcu, secretar de stat în cadrul Ministerului Mediului, Apelor şi 
Pădurilor; domnul Pasmangiu Ștefan, consilier superior în cadrul 
Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor; domnul Gabriel Teodosie 
Marinov, guvernatorul Administrației Rezervației Biosferei Delta Dunării; 
domnul Eugen- Cătălin Platon, preşedintele Asociației ROMFISH și domnul 
George Ionescu, vicepreședintele Patronatului Peștelui. 

S-a supus votului programul de lucru și ordinea de zi, acestea fiind 
adoptate cu unanimitatea de voturi a celor prezenți. 
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 Pe ordinea de zi a ședinței comune din data de 28 iunie a.c. a 
figurat proiectul de Lege - Legea Acvaculturii (PL-x nr. 474/2021). 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare stabilirea cadrului 
legal privitor la activitatea de acvacultură şi de comercializare a 
produselor obţinute din acvacultură, în scopul asigurării competitivităţii 
acestei activităţi, în acord cu normele şi exigenţele europene în domeniu. 

S-a arătat că proiectul de lege se încadrează în categoria legilor 
organice, Camera Deputaților este Cameră decizională, Senatul a 
adoptat  tacit proiectul de lege, Consiliul Legislativ avizează 
nefavorabil proiectul de lege. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiilor au hotărât cu majoritate  
de voturi întocmirea unui raport comun de adoptare cu 
amendamente admise proiectului de lege. 

În data de 28 iunie a.c., a avut loc ședința comună a Comisiei 
pentru mediu şi echilibru ecologic cu Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice din Camera 
Deputaților, în format mixt, atât fizic, cât și prin intermediul aplicației 
Zoom.  
 Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Florin-Ionuţ 
Barbu, președintele Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie 
alimentară și servicii specifice din Camera Deputaților. 

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 comune din data de 28 iunie a.c. a 
figurat proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi 
exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea 
Legii fondului funciar nr. 18/1991 (PL-x nr. 356/2022). 
 Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.34/2013, în vederea 
utilizării pajiştilor aflate în domeniul public al comunelor, oraşelor, 
respectiv al municipiilor şi de către crescătorii de animale, persoane fizice 
sau juridice, care au animalele înscrise în Sistemul de Identificare şi 
Înregistrare a Ecvideelor – SIIE. 

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

Lucrările comisiei din zilele de 27, 29 și 30 iunie 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 

 


	La punctul 2 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de lege pentru completarea art. 11 alin. (1) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii.

