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06.05.2022 

  

PROCES VERBAL  

din 3, 4 și 5 mai 2022 

 

Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic şi-a desfăşurat lucrările în 
zilele de 3, 4 și 5 mai a.c. 

La lucrările Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic din data de 3 
mai a.c. au fost prezenţi 20 deputaţi din numărul total de 20 membri ai 
comisiei, dintre care un deputat a fost prezent online și 19 deputați au 
fost prezenți la sediul Camerei Deputaților, conform listei de prezență. 
 La lucrările Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic din data de 4 
mai a.c. au fost prezenţi 20 deputaţi din numărul total de 20 membri ai 
comisiei, dintre care un deputat a fost prezent online și 19 deputați au 
fost prezenți la sediul Camerei Deputaților. 

La lucrările Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic din data de 5 
mai a.c. au fost prezenţi 18 deputaţi din numărul total de 20 membri ai 
comisiei, dintre care un deputat a fost prezent online și 17 deputați au 
fost prezenți la sediul Camerei Deputaților, conform listei de prezență. 
 Domnii deputați George-Cătălin Stângă (grup parlamentar al PNL) și 
Petru Farago (grup parlamentar al UDMR) au absentat de la lucrările 
comisiei. 

În data de 4 mai 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 Bălănișcu 
Bogdan-Radu, secretar de stat în cadrul Ministerului Mediului, Apelor și 
Pădurilor; domnul Voican Adrian, secretar de stat în cadrul Ministerului 
Afacerilor Interne; domnul Cristian Roman-Vasile, secretar de stat în cadrul 
Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene și domnul Neculaescu 
Laurențiu-Adrian, președintele Administrației Fondului pentru Mediu. 

 

Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru mediu și echilibru ecologic  

 

larisa.vlasin
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 4 mai a.c. au figurat 
următoarele proiecte: 

 
AVIZE 

 
1. PL-x nr. 495/2021 Proiect de Lege pentru modificarea şi 

completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii. 
 2. PL-x nr. 578/2021 Proiect de Lege privind exploataţiile de 
creştere a porcinelor şi combaterea pestei porcine africane în România. 

3. Pl-x nr. 571/2021 Propunere legislativă  pentru completarea 
Legii nr. 550 din 2004 privind organizarea şi funcţionarea Jandarmeriei 
Române şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 195 din 2002 privind circulaţia pe drumurile publice. 

4. PL-x nr. 52/2022 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 
de urgenţã a Guvernului nr. 130/2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare, 
prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea 
unor acte normative. 

5. PL-x nr. 55/2022 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 
de urgenţã a Guvernului nr. 133/2021 privind gestionarea financiară a 
fondurilor europene pentru perioada de programare 2021-2027 alocate 
României din Fondul european de dezvoltare regională, Fondul de coeziune, 
Fondul social european Plus, Fondul pentru o tranziţie justă. 

 
 SESIZĂRI ÎN FOND 

 
6. PL-x nr. 564/2021 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr. 119/2021 pentru modificarea şi completarea 
Legii nr. 171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice. 
 7. 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. 
 8. PL-x nr. 139/2022 Proiect de Lege privind modificarea şi 
completarea Legii nr. 121/2019 privind evaluarea şi gestionarea zgomotului 
ambiant. 
 9. COM(2022)11 Propunere de recomandare a Consiliului privind 
învățarea pentru durabilitatea mediului. 
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 10. COM(2021)811 Comunicare a Comisiei către Parlamentul 
European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul 
Regiunilor: Noul cadru al UE pentru mobilitatea urbană. 
 11. COM(2022)83 Comunicare a Comisiei către Parlamentul 
European, Consiliul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social 
European și Comitetul Regiunilor: Către o economie verde, digitală şi 
rezilientă: modelul nostru european de creştere. 
 12. COM(2022)140 Comunicare a Comisiei către Parlamentul 
European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul 
Regiunilor: Asigurarea faptului că produsele sustenabile devin normă. 

 
 La punctul 1 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 întocmirea unui aviz favorabil proiectului de lege. 
 

La punctul 2 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de lege privind 
exploataţiile de creştere a porcinelor şi combaterea pestei porcine africane 
în România. 
 Proiectul de lege are ca obiect de reglementare stabilirea cadrului 
legal pentru prevenirea şi controlul pestei porcine africane la porcinele 
deţinute şi cele sălbatice din România, cu scopul reducerii efectelor 
negative asupra sănătăţii animalelor, respectiv a consecinţelor economice, 
sociale, culturale şi de mediu, prin aplicarea măsurilor de control al pestei 
porcine africane. Proiectul vizează tipurile de exploataţii de porcine pe 
teritoriul României şi dimensiunea acestora, responsabilităţile operatorilor 
şi cerinţele minime de biosecuritate pentru fiecare tip de exploataţie, 
obligaţiile operatorilor care deţin porcine în cadrul exploataţiilor tip 
gospodăresc şi comerciale, strategia de management şi de vânătoare a 
porcilor mistreţi, creşterea capacităţii de neutralizare a subproduselor de 
origine animală, campanii de conştientizare, cerinţele privind mişcarea 
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porcinelor pe teritoriul României, realizarea controalelor oficiale veterinare 
şi a altor activităţi de control oficial interinstituţional de către autorităţile 
competente, în vederea urmăririi implementării 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 nefavorabil 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. 
 
 La punctul 3 al ordinii de zi, a fost prezentată propunerea legislativă  
pentru completarea Legii nr. 550 din 2004 privind organizarea şi 
funcţionarea Jandarmeriei Române şi pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195 din 2002 privind circulaţia pe 
drumurile publice. 
 Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare completarea 
Legii nr. 550/2004, precum şi modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 195/2002. Potrivit expunerii de motive, iniţiativa 
urmăreşte creşterea capacităţii organelor statului de a limita tăierile ilegale 
de lemn, prin stabilirea competenţei personalului Jandarmeriei Române de 
a opri în trafic, de a verifica documentele de provenienţă şi de transport ale 
încărcăturii şi de a imobiliza în condiţiile legii, dacă este cazul, 
autovehiculele care transportă material lemnos. În lipsa poliţiştilor rutieri, 
personalul Jandarmeriei Române poate constata contravenţiile şi poate 
aplica sancţiuni contravenţionale, potrivit legii. 
 S-a arătat că propunerea legislativă  se încadrează în categoria legilor 
ordinare, Camera Deputaților este Cameră decizională, Senatul a 
respins  propunerea legislativă, Consiliul Legislativ avizează favorabil 
propunerea legislativă, Consiliul Economic şi Social avizează favorabil 
propunerea legislativă. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiilor au hotărât cu majoritate  
de voturi întocmirea unui aviz nefavorabil propunerii legislative. 

 
La punctul 4 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de lege pentru 

aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 130/2021 privind unele 
măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum şi pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare stabilirea unor măsuri 
fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum şi modificarea şi 
completarea unor acte normative. Potrivit expunerii de motive, proiectul 
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vizează continuarea aplicării unora dintre măsurile care vizează limitarea 
cheltuielilor aprobate în anii anteriori, pentru evitarea unor presiuni 
suplimentare asupra cheltuielilor bugetare în anul 2022. 
 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 nefavorabil proiectul de 
lege. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiilor au hotărât cu unanimitate  
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. 133/2021 privind 
gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de 
programare 2021-2027 alocate României din Fondul european de 
dezvoltare regională, Fondul de coeziune, Fondul social european Plus, 
Fondul pentru o tranziţie justă. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare gestionarea financiară 
a fondurilor europene pentru perioada de programare 2021-2027 alocate 
României din Fondul european de dezvoltare regională, Fondul de coeziune, 
Fondul social european Plus, Fondul pentru o tranziţie justă. Demersul 
normativ vizează consolidarea disciplinei financiare la nivelul beneficiarilor 
instituţiilor publice prin obligativitatea raportării lunare a redistribuirii de 
fonduri pentru implementarea proiectelor finanţate sau propuse la finanţare 
în cadrul titlului de clasificaţie bugetară referitor la proiecte cu finanţare din 
fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2021-2027, 
precum şi virări de credite de la alte titluri ori capitole de cheltuieli, astfel 
încât sa se asigure implementarea corespunzătoare a acestor proiecte 
şi/sau sa se asigure finanţarea unor proiecte noi, către Ministerul 
Finanţelor. Ordonatorii principali de credite cu rol de autoritate de 
management sunt autorizaţi să efectueze virări de credite de angajament 
şi bugetare de la acelaşi titlu sau de la alte titluri sau capitole de cheltuieli, 
în condiţiile legii, astfel încât sa se asigure sumele necesare în bugetele 
proprii finanţării proiectelor, toate aceste modificări fiind comunicate lunar 
Ministerului Finanţelor. Totodată, se propune un cadru general pentru 
acordarea prefinanţărilor către beneficiari şi pentru utilizarea mecanismului 
cererii de plată şi sau cererii de rambursare. Astfel, autorităţile de 
management vor putea acorda beneficiarilor tranşe de prefinanţare pentru 
acoperirea necesarului de finanţare. 

S-a arătat că proiectul de lege se încadrează în categoria legilor 
ordinare, Camera Deputaților este Cameră decizională, Senatul a  



6 
 

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 proiectului de lege. 

 
La punctul 6 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de lege privind 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 119/2021 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr. 171/2010 privind stabilirea şi 
sancţionarea contravenţiilor silvice. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi 
completarea Legii nr. 171/2010. Proiectul vizează transpunerea în legislaţia 
naţională a Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European 
şi al Consiliului de stabilire a obligaţiilor care revin operatorilor care introduc 
pe piaţă lemn şi produse din lemn, a Regulamentului de punere în aplicare 
(UE) nr. 607/2012 al Comisiei privind normele detaliate referitoare la 
sistemul due diligence şi la frecvenţa şi natura controalelor privind 
organizaţiile de monitorizare prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 995/2010 
al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a obligaţiilor care 
revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn, precum 
şi a Regulamentului (CE) nr. 2173/2005 al Consiliului din 20 decembrie 
2005 privind instituirea unui regim de licenţe FLEGT pentru importurile de 
lemn în Comunitatea Europeană.  

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. 

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

 
La punctul 7 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 
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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 8 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de lege privind 

modificarea şi completarea Legii nr. 121/2019 privind evaluarea şi 
gestionarea zgomotului ambiant. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi 
completarea Legii nr. 121/2019, în sensul transpunerii Directivei (UE) 
2020/367 a Comisiei din 4 martie 2020 de modificare a anexei III la 
Directiva 2002/49/CE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce 
priveşte stabilirea metodelor de evaluare a efectelor dăunătoare ale 
zgomotului ambiental. 

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 raport de adoptare cu amendamente admise 
proiectului de lege. 

 
La punctul 9 al ordinii de zi, a fost prezentată propunerea de 

recomandare a Consiliului privind învățarea pentru durabilitatea mediului. 
Propunerea Comisiei urmărește: 
– să articuleze o viziune și o înțelegere comună la nivelul UE cu privire 

la schimbările profunde și transformatoare necesare în educație și formare 
pentru tranziția verde; 

– să dezvolte o abordare coerentă a competențelor, aptitudinilor și 
atitudinilor de care oamenii au nevoie pentru a putea să acționeze, să 
trăiască și să lucreze în mod durabil, să consolideze importanța învățării pe 
tot parcursul vieții pentru a se asigura că toate persoanele de la o vârstă 
fragedă până la vârste înaintate pot dobândi aceste competențe și 
aptitudini; 

– să faciliteze schimbul de experiență între factorii de decizie, 
cercetători și cadre didactice, precum și de bune practici la nivel de sistem 
și de instituție; 
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– să sprijine inițiativele la nivelul UE de promovare a învățării pentru 
durabilitatea mediului și 

– să încurajeze investițiile în domeniile menționate anterior. 
  S-a arătat că propunerea se încadrează în categoria documentelor 
de consultare – comunicări, emitentul este Comisia Europeană, 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 propunerii Comisiei. 

 
La punctul 10 al ordinii de zi, a fost prezentată Comunicarea 

Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și 
Social European și Comitetul Regiunilor: Noul cadru al UE pentru 
mobilitatea urbană. 

Comunicarea prezintă un nou cadru al Uniunii Europene pentru o 
mobilitate urbană sigură, accesibila, favorabila incluziunii, inteligenta, 
reziliența și cu emisii zero. 

Comisia propune revizuirea Regulamentului TEN-T și, în ceea ce 
privește nodurile urbane, solicită, printre altele:  

- adoptarea unor planuri de mobilitate urbană durabilă, ținând seama 
de importanța generală a facilitării fluxurilor transeuropene de transport pe 
distanțe lungi, a reducerii drastice a poluării cauzate de transport în orașe, 
a stimulării mobilității cu emisii zero, inclusiv a mobilității active, colective 
și partajate, și a scăderii intensității energetice a transporturilor; 

- colectarea și transmiterea datelor privind mobilitatea urbană care 
să vizeze cel puțin emisiile de gaze cu efect de seră, congestionarea 
traficului, decesele și vătămările grave cauzate de accidente rutiere, 
ponderea modală în raport cu toate modurile de transport și accesul la 
serviciile de mobilitate , precum și date privind poluarea atmosferică și 
fonică în orașe; 

- dezvoltarea nodurilor multimodale pentru pasageri, inclusiv a 
parcărilor de tip park and ride, cu scopul de a îmbunătăți conexiunile „de 
pe primul și ultimul kilometru” și de a consolida capacitățile necesare pentru 
conectivitatea pe distanțe lungi în cadrul nodurilor urbane și între acestea;  

- dezvoltarea terminalelor multimodale de marfă pentru a asigura o 
logistică urbană durabilă, pe baza unei analize cuprinzătoare la nivelul 
statelor membre. 

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



9 
 

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

 
La punctul 11 al ordinii de zi, a fost prezentată Comunicarea 

Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, 
Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor: Către o 
economie verde, digitală şi rezilientă - modelul nostru european de 
creştere. 

Comunicarea subliniază importanța punerii în aplicare a măsurilor 
convenite la nivelul UE și a promovării principalelor investiții și reforme 
necesare pentru creșterea durabilă și bunăstarea pe termen lung a tuturor 
cetățenilor Uniunii. Comunicarea arată că sunt necesare învestiții în 
tehnologiile digitale esențiale, inclusiv în securitatea cibernetică, în 
industria europeană de apărare și în industria spațială, în consolidarea 
capacităților de gestionare a riscurilor și de răspuns în situații de urgență 
la șocurile sau pandemiile viitoare. Parlamentul European a solicitat un 
buget orientat spre viitor, care să corespundă priorităților politice ale UE de 
a realiza tranziția ecologică și digitală și de a promova o redresare 
echitabilă, favorabilă incluziunii, durabilă și rezilientă. Consiliul UE a 
susținut că Semestrul european ar trebui să acorde o atenție deosebită 
tranziției ecologice și digitale, care trebuie să fie un factor-cheie al 
redresării și al promovării creșterii economice durabile. 

S-a arătat că această comunicare se încadrează în categoria 
documentelor de consultare – comunicări, emitentul este Comisia 
Europeană, 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 comunicării. 

 
La punctul 12 al ordinii de zi, a fost prezentată Comunicarea 

Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și 
Social European și Comitetul Regiunilor: Asigurarea faptului că produsele 
sustenabile devin normă. 

Comunicarea prezintă un pachet de inițiative interconectate privind 
produsele durabile, cu scopul de a crea condițiile de concurenta echitabile 
pentru întreprinderile care își desfășoară activitatea pe piața unică. 

S-a arătat că această comunicare se încadrează în categoria 
documentelor de consultare – comunicări, emitentul este Comisia 
Europeană, tipul documentului este nelegislativ, tipul examinării este 
fond. 
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În urma dezbaterilor, membrii comisiilor au hotărât cu unanimitate  
de voturi întocmirea unui proiect de opinie favorabil comunicării. 
 Lucrările comisiei din zilele de 3 și 5 mai 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 

 


