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28.10.2021 

  

PROCES VERBAL  

din 26, 27 și 28 octombrie 2021 

 

Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic şi-a desfăşurat lucrările 
în zilele de 26, 27 și 28 octombrie a.c. 

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

La lucrările Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic din data de 
27 octombrie a.c. au fost prezenţi 16 deputaţi din numărul total de 17 
membri ai comisiei, dintre care patru deputați au fost prezenți online și 
12 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. 

La lucrările Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic din data de 
28 octombrie 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 26 octombrie 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, președinte le Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic 
din Camera Deputaților. 

 

Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru mediu și echilibru ecologic  
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La ședință a u participat în calitate de invitați doamna Elena Filip, 
director în cadrul Ministerului Agriculturii și  Dezvoltării Rurale; doamna 
Adelina Pafitis, director general adjunct în cadrul Ministerului Agriculturii și 
Dezvoltării Rurale; domnul Barna Tánczos, ministrul mediului, apelor și 
pădurilor și domnul Constantin Valentin Gheorghe, director 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 26 octombrie 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. 323/2021 Proiect de Lege pentru modificarea alin. 
(7) al art. 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2020 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. 

4. PL-x nr. 374/2021 Proiect de Lege pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă nr. 19/2006 privind utilizarea plajei 
Mării Negre şi controlul activităţilor desfăşurate pe plajă. 

 
SESIZĂRI ÎN FOND 

 
5. PL-x nr. 97/2019 Proiect de Lege pentru modificarea şi 

completarea Legii nr. 82/1993 privind constituirea Rezervaţiei Biosferei 
"Delta Dunării". 

6. PL-x nr. 586/2019 Proiect de Lege privind transmiterea unor 
imobile din domeniul public al statului româm şi din administrarea 
Administraţiei Naţionale "Apele Române" - Administraţia Bazinală de Apă 
Jiu, în domeniul public al unităţii administrativ-teritoriale comuna Vârvoru 
de Jos, judeţul Dolj şi în administrarea Consiliului Local Vârvoru de Jos. 

7. PL-x nr. 331/2020 Proiect de Lege privind interdicţia cu 
caracter temporar a scoaterii din ţară a unor produse provenite din 
activităţi agricole şi de exploatare forestieră din România. 
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8. Pl-x nr. 193/2021 Propunere legislativă privind gestionarea 
gunoiului de grajd. 

9. PL-x nr. 369/2021 Proiect de Lege pentru modificarea şi 
completarea Legii vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006 

10. PL-x nr. 333/2021 Proiect de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.  81/2021 privind aprobarea 
metodelor de intervenţie imediată pentru prevenirea şi combaterea 
atacurilor exemplarelor de urs brun asupra persoanelor şi bunurilor 
acestora, în intravilanul localităţilor, precum şi pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative. 
 
 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 și Social avizează favorabil 
propunerea legislativă.  

În urma dezbaterilor, membrii comisiei 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. 
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În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât cu unanimitate  
de voturi amânarea propunerii legislative. 

La punctul 3 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul de lege 
pentru modificarea alin. (7) al art. 4 din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 60/2020 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. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea art. 4 
alin. (7) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2020. Potrivit 
expunerii de motive, prin intervenţia legislativă preconizată, este avută în 
vedere iniţierea demersurilor necesare includerii anumitor zone ca teritorii 
în care se aplică strategii de investiţii teritoriale integrate cu finanţare din 
fonduri europene 2021-2027, astfel încât atragerea fondurilor europene 
să nu sufere întârzieri şi întreaga procedură să se deruleze rapid şi 
eficient. 

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. 115 alin. (5) din Constituția României republicată, Consiliul 
Legislativ avizează favorabil proiectul de lege, Consiliul Economic și 
Social avizează favorabil proiectul de lege. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei 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 Ordonanţei de urgenţă nr. 19/2006 
privind utilizarea plajei Mării Negre şi controlul activităţilor desfăşurate pe 
plajă. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 19/2006. Potrivit 
expunerii de motive, iniţitiva vizează accesul pe plajă al animalelor de 
companie, cu respectarea unui set de norme menit să asigure curăţenia 
mediului înconjurător şi siguranţa tuturor celor aflaţi pe plajă. În plus, se 
impune adaptarea legislaţiei în sensul permiterii operatorilor de plajă să 
decidă dacă pe durata sezonului estival posesorii de animale de companie 
pot fi însoţiţi de acestea pe plajă. 

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 comisiei au hotărât cu unanimitate  
de voturi amânarea proiectului de lege. 

La punctul 5 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul de lege 
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 82/1993 privind constituirea 
Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării". 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi 
completarea Legii nr. 82/1993. Prin proiect se urmăreşte instituirea unor 
reglementări în scopul conservării habitatului Deltei Dunării şi al 
îmbunătăţirii managementului Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării”, a 
modului de gestionare a resurselor regenerabile din rezervaţie, precum şi 
a nivelului de trai al locuitorilor din această zonă. 

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

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

La punctul 6 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul de lege 
privind transmiterea unor imobile din domeniul public al statului româm şi 
din administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române" - Administraţia 
Bazinală de Apă Jiu, în domeniul public al unităţii administrativ-teritoriale 
comuna Vârvoru de Jos, judeţul Dolj şi în administrarea Consiliului Local 
Vârvoru de Jos. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare transmiterea unor 
bunuri imobile, respectiv a 317 ha teren aferent Lacului Fântânele, precum 
şi a unui teren intravilan de 808 mp, din domeniul public al statului şi din 
administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române” - Administraţia 
Bazinală de Apă Jiu, în domeniul public al unităţii administrativ-teritoriale 
comuna Vârvoru de Jos, judeţul Dolj, şi în administrarea Consiliului Local 
Vârvoru de Jos.  

S-a arătat că proiectul de lege se încadrează în categoria legilor 
organice, Camera Deputaţilor 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 comisiei au hotărât cu majoritate de 
voturi întocmirea unui raport preliminar de respingere proiectului de 
lege. 



6 
 

La punctul 7 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul de lege 
privind interdicţia cu caracter temporar a scoaterii din ţară a unor produse 
provenite din activităţi agricole şi de exploatare forestieră din România. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare crearea cadrului 
legal în vederea instituirii, cu caracter temporar, a interdicţiei privind 
exportul de produse provenite din activităţi agricole şi de exploatare 
forestieră.  

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

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

La punctul 8 al ordinii de zi a fost prezentată propunerea legislativă 
privind gestionarea gunoiului de grajd. 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare stabilirea 
cadrului legal pentru desfăşurarea activităţilor de colectare, stocare şi 
valorificare a gunoiului de grajd, în vederea protejării sănătăţii umane şi a 
mediului înconjurător. Iniţiativa vizează condiţiile utilizării gunoiului de 
grajd, în vederea reducerii depozitării acestuia în condiţii neconforme, 
metodele şi mijloacele de colectare şi stocare, modalităţile de utilizare a 
gunoiului de grajd, atribuţiile administraţiei publice locale, modalitatea de 
stabilire a sancţiunilor. 

S-a arătat că propunerea legislativă se încadrează în categoria 
legilor ordinare, Camera Deputaţilor este Cameră decizională, Senatul a 
respins propunerea legislativă, Consiliul Legislativ avizează negativ 
propunerea legislativă. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât cu majoritate de 
voturi întocmirea unui raport comun de respingere propunerii 
legislative. 

La punctul 9 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul de lege 
pentru modificarea şi completarea Legii vânătorii şi a protecţiei fondului 
cinegetic nr. 407/2006. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi 
completarea Legii nr. 407/2006. Potrivit expunerii de motive iniţiativa 
vizează diverse aspecte, între care menţionăm: nu este nevoie de cote de 
recoltă la păsări migratoare a căror populaţie este stabilă sau în creştere, 
modificarea condiţiilor de obţinere a permisului de vânătoare permanent, 
introducerea, după Anexa 1 a unei noi anexe, Anexa nr. 11. 
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S-a arătat că proiectul de lege se încadrează în categoria legilor 
ordinare, Camera Deputaţilor este Cameră decizională, Senatul a 
adoptat proiectul de lege, Consiliul Legislativ avizează favorabil 
proiectul de lege, Consiliul Economic și Social avizează nefavorabil 
proiectul de lege. 

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

La punctul 10 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul de lege 
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.  81/2021 privind 
aprobarea metodelor de intervenţie imediată pentru prevenirea şi 
combaterea atacurilor exemplarelor de urs brun asupra persoanelor şi 
bunurilor acestora, în intravilanul localităţilor, precum şi pentru modificarea 
şi completarea unor acte normative. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare aprobarea 
modalităţilor de intervenţie imediată, pentru prevenirea şi combaterea 
atacurilor exemplarelor de urs brun (Ursus arctos) asupra persoanelor şi 
bunurilor acestora, în intravilanul localităţilor, prin alungare, capturare, 
tranchilizare şi relocare sau extragerea prin eutanasiere/împuşcare, în 
vederea creării unui cadru unitar de acţiune imediată a instituţiilor cu 
atribuţii în domeniu, astfel încât să se prevină producerea unor evenimente 
grave la adresa siguranţei şi securităţii populaţiei. 

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

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât cu majoritate de 
voturi întocmirea unui raport preliminar de adoptare cu 
amendamente admise proiectului de lege. 
 Lucrările comisiei din zilele de 27 și 28  octombrie 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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Consultant parlamentar,  
Drd. Ing. Andrei-Georgian Pîrvan 
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