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                                                                                                       8.09.2022 
  

      PROCES VERBAL  

din 6, 7 și 8 septembrie 2022 

 
Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 6, 7 și 

8 septembrie a.c. 
La lucrările Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic din data de 6 septembrie a.c. 

au fost prezenţi 18 deputaţi din numărul total de 20 membri ai comisiei, la sediul Camerei 
Deputaților, conform listei de prezență. 

Domnii deputați Corneliu-Mugurel Cozmanciuc (grup parlamentar al PNL) și domnul 
deputat Adrian Giurgiu (grup parlamentar al USR) au absentat de la lucrările Comisiei. 
 La ședința Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic din data de 7 septembrie a.c. 
au fost prezenţi 18 deputaţi din numărul total de 20 membri ai comisiei, la sediul Camerei 
Deputaților, conform listei de prezență. 
 Domnul deputat Corneliu-Mugurel Cozmanciuc (grup parlamentar al PNL) a absentat 
de la lucrările Comisiei. 
  Domnul deputat Adrian Giurgiu (grup parlamentar al USR) a fost înlocuit la ședința 
comisiei de de către domnul deputat Viorel Băltărețu (grup parlamentar USR). 
 La lucrările Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic din data de 8 septembrie a.c. 
au fost prezenţi 17 deputaţi din numărul total de 20 membri ai comisiei, la sediul Camerei 
Deputaților.  
 Domnii deputați Petru Farago (grup parlamentar al UDMR), Corneliu-Mugurel 
Cozmanciuc și Adrian Giurgiu (grup parlamentar al USR) au absentat de la lucrările Comisiei. 
 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 Bălănișcu Bogdan-Radu, secretar 
de stat în cadrul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor și doamna Anca Ginavar, director 
în cadrul Ministerului Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației. 

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 7 septembrie a.c. au figurat următoarele proiecte: 
 

AVIZE 
1. PL-x 427/2022- Proiect de Lege pentru declararea florii de bujor ca Floare 

Naţională a României. 
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 SESIZĂRI ÎN FOND 
 

2. PL-x 228/2022- Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 
Guvernului nr.31/2022 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe. 

3. COM(2022)230- Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, 
Consiliul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor 
REPowerEU Plan. 

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

de bujor ca Floare Naţională a României. 
Proiectul de lege are ca obiect de reglementare declararea bujorului ca Floare Naţională 

a României, soluţiile legislative vizând reglementarea organizării anuale, la nivel naţional şi 
local al unui Festival al bujorului, stabilirea unor măsuri de protecţie a rezervaţiilor naturale de 
bujor, organizarea periodică la nivel local al unor expoziţii florale, stimularea şi sprijinirea 
cultivării bujorului în parcuri şi grădini publice, vernisarea unor expoziţii de pictură dedicate 
bujorului, precum şi emiterea unor emisiuni filatelice, având ca temă florală diferite specii ale 
florii de bujor. Totodată, iniţiativa legislativă instituie obligaţia autorităţilor administraţiei 
publice locale de a sprijini material şi logistic întreţinerea şi protejarea rezervaţiilor naturale de 
bujor românesc şi de a lua măsuri pentru adaptarea la condiţiile pedo-climatice din România a 
diferitelor specii de bujor existente în alte ţări, precum şi de a organiza periodic expoziţii florale 
care să marcheze floarea de bujor ca Floare Naţională a României şi de a amenaja în parcuri şi 
grădini publice, spaţii florale rezervate cultivării florii de bujor. 
 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. 

La punctul 2 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.31/2022 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.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. Intervenţiile legislative vizează instituirea unor măsuri 
care să conducă la creşterea numărului de clădiri renovate energetic cel puţin moderat. 
Totodată, se urmăreşte eficientizarea Programului naţional multianual privind creşterea 
performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, prin introducerea în lista cheltuielilor eligibile 
a unor lucrări de intervenţie care să conducă la o renovare, cel puţin moderată, precum şi a 
cheltuielilor necesare elaborării documentaţiei tehnico-economice.  
 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. 
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 În urma dezbaterilor, membrii comisiilor au hotărât cu majoritate  de voturi amânarea 
proiectului de lege. 
 La punctul 3 al ordinii de zi, a fost prezentată Comunicarea Comisiei către Parlamentul 
European, Consiliul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul 
Regiunilor REPowerEU Plan. 
 Comunicarea urmărește accelerarea tranziției către energie curată, construirea unui 
sistem energetic rezilient și a unei uniuni energetice, diversificarea aprovizionării cu energie, 
inclusiv din surse regenerabile, pentru a înlocui combustibili fosili în locuințe sau în industrie. 

S-a arătat că această comunicare se încadrează în categoria documentelor de 
consultare – comunicări, tipul documentului este nelegislativ, tipul examinării este fond. 

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

 
 Lucrările comisiei din zilele de 6 și 8 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. 

 

 
PREȘEDINTE, 

George-Cătălin STÂNGĂ 
 
 
 
 
Expert parlamentar,  
Andreea-Larisa Vlasin 


