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SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 

din 9, 10 și 11 noiembrie 2021 

 

Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic şi-a desfăşurat lucrările 
în zilele de 9, 10 și 11 noiembrie a.c. 

În data de 9 noiembrie 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 Mircea Fechet, 
vicepreședinte al Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic din Camera 
Deputaților. 

La ședință au participat în calitate de invitați doamna Manea Liana 
Cătălina, director general în cadrul Agenției Naționale pentru Achiziții 
Publice și domnul Rădulescu Mihai, ș ef serviciu în cadrul Ministerului 
Afacerilor Interne. 

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 9 noiembrie a.c. au figurat 
următoarele proiecte: 

 
AVIZE 

 

1. PL-x nr. 363/2021 Proiect de Lege pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.98/2016 privind achiziţiile publice şi a Legii nr. 
99/2016 privind achiziţiile sectoriale. 

2. 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. 
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3. PL-x nr. 374/2021 Proiect de Lege pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă 19/2006 privind utilizarea plajei Mării 
Negre şi controlul activităţilor desfăşurate pe plajă. 

4. 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. 

5. PL-x nr. 429/2021 Proiect de Lege privind precursorii de 
explozivi, precum şi pentru modificarea unor acte normative. 

6. 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”. 

7. 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. 

8. PL-x nr. 495/2021 Proiect de Lege pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii. 

9. 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. 

10. PL-x nr. 524/2021 Proiect de Lege pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 526/2003 pentru aprobarea Programului naţional de 
dezvoltare a turismului "Schi în România". 

 
La punctul 1 al ordinii de zi, proiectul de lege a primit aviz 

favorabil cu unanimitate de voturi. 
La punctul 2 al ordinii de zi, proiectul de lege a fost amânat cu 

unanimitate de voturi. 
La punctul 3 al ordinii de zi, proiectul de lege a fost amânat cu 

unanimitate de voturi. 
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La punctul 4 al ordinii de zi proiectul de lege a fost amânat cu 
unanimitate de voturi. 
 La punctul 5 al ordinii de zi, proiectul de lege a primit aviz 
favorabil cu unanimitate de voturi. 

La punctul 6 al ordinii de zi, proiectul de lege a fost amânat cu 
unanimitate de voturi. 

La punctul 7 al ordinii de zi, proiectul de lege a fost amânat cu 
unanimitate de voturi. 

La punctul 8 al ordinii de zi, proiectul de lege a fost amânat cu 
unanimitate de voturi. 

La punctul 9 al ordinii de zi, proiectul de lege a fost amânat cu 
unanimitate de voturi. 

La punctul 10 al ordinii de zi, proiectul de lege a fost amânat cu 
unanimitate de voturi. 
 La lucrările Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic din data de 9 
noiembrie a.c. au fost prezenţi 16 deputaţi din numărul total de 17 
membri ai comisiei, dintre care doi deputați au fost prezenți online și 
14 deputați au fost prezenți la sediul Camerei Deputaților, după cum 
urmează: Ileana Cristina Dumitrache (grup parlamentar al PSD), Petru 
Farago (grup parlamentar al UDMR), Mircea Fechet (grup parlamentar al 
PNL), Bogdan-Alexandru Bola (neafiliat), Daniel-Florin Ghiță (grup 
parlamentar al PSD), Adrian Giurgiu (grup parlamentar al USR), 
Alexandra Huțu (grup parlamentar al PSD), Claudiu-Augustin Ilișanu 
(grup parlamentar al PSD), George Ionescu (neafiliat), Mihai-Ioan Lasca 
(neafiliat), Ervin Molnar (grup parlamentar al PNL), Vasile Nagy (grup 
parlamentar al AUR), Gianina Șerban (grup parlamentar al AUR) și Glad-
Aurel Varga (grup parlamentar al PNL) au fost prezenți la sediul Camerei 
Deputaților, iar Eugen Terente (grup parlamentar al USR) și Diana-Anda 
Buzoianu (grup parlamentar al USR) au fost prezenți online, conform listei 
de prezență. 
 Domnul deputat George-Cătălin Stângă (grup parlamentar al PNL) a 
absentat de la lucrările comisiei. 
 La lucrările Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic din data de 
10 noiembrie a.c. au fost prezenţi 16 deputaţi din numărul total de 17 
membri ai comisiei, dintre care trei deputați  au fost prezenți online și 
13 deputați au fost prezenți la sediul Camerei Deputaților, după cum 
urmează: Ileana Cristina Dumitrache (grup parlamentar al PSD), Petru 
Farago (grup parlamentar al UDMR), Mircea Fechet (grup parlamentar al 
PNL), Bogdan-Alexandru Bola (neafiliat), Daniel-Florin Ghiță (grup 
parlamentar al PSD), Adrian Giurgiu (grup parlamentar al USR), 
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Alexandra Huțu (grup parlamentar al PSD), Claudiu -Augustin Ilișanu 
(grup parlamentar al PSD), George Ionescu (neafiliat), Mihai-Ioan Lasca 
(neafiliat), Ervin Molnar (grup parlamentar al PNL), Gianina Șerban (grup 
parlamentar al AUR) și Glad -Aurel Varga (grup parlamentar al PNL) au 
fost prezenți la sediul Camerei Deputaților, iar Eugen Terente (grup 
parlamentar al USR), Diana-Anda Buzoianu (grup parlamentar al USR) și 
Vasile Nagy (grup parlamentar al AUR) au fost prezenți online, conform 
listei de prezență. 
 Domnul deputat George-Cătălin Stângă (grup parlamentar al PNL) a 
absentat de la lucrările comisiei. 
 La lucrările Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic din data de 
11 noiembrie a.c. au fost prezenţi 16 deputaţi din numărul total de 17 
membri ai comisiei, dintre care trei deputați  au fost prezenți online și 
13 deputați au fost prezenți la sediul Camerei Deputaților, după cum 
urmează: Ileana Cristina Dumitrache (grup parlamentar al PSD), Petru 
Farago (grup parlamentar al UDMR), Mircea Fechet (grup parlamentar al 
PNL), Bogdan-Alexandru Bola (neafiliat), Daniel-Florin Ghiț ă (grup 
parlamentar al PSD), Adrian Giurgiu (grup parlamentar al USR), 
Alexandra Huțu (grup parlamentar al PSD), Claudiu -Augustin Ilișanu 
(grup parlamentar al PSD), George Ionescu (neafiliat), Mihai-Ioan Lasca 
(neafiliat), Ervin Molnar (grup parlamentar al PNL), Gianina Șerban (grup 
parlamentar al AUR) și Glad -Aurel Varga (grup parlamentar al PNL) au 
fost prezenți la sediul Camerei Deputaților, iar Eugen Terente (grup 
parlamentar al USR), Diana-Anda Buzoianu (grup parlamentar al USR) și 
Vasile Nagy (grup parlamentar al AUR) au fost prezenți online, conform 
listei de prezență. 
 Domnul deputat George-Cătălin Stângă (grup parlamentar al PNL) a 
absentat de la lucrările comisiei. 

Lucrările comisiei din zilele de 10 și 11 noiembrie  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. 

 
 

VICEPREȘEDINTE, 

Mircea FECHET 
 
 
 
Consultant parlamentar,  
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Drd. Ing. Andrei-Georgian Pîrvan 
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