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21.10.2020 

  

PROCES VERBAL  

din 19, 20 și 21 octombrie 2020 

 

Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic şi-a desfăşurat lucrările 
în zilele de 19, 20 și 21 octombrie a.c. 

La lucrările Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic din data de 
19 octombrie a.c. au fost prezenţi 15 deputaţi din numărul total de 16 
membri ai comisiei, dintre care 10 deputați au fost prezenți online și 
cinci deputați au fost prezenți la sediul Camerei Deputaților,  conform 
listei de prezență. 

Domnul deputat Alexe Costel(PNL) a absentat de la lucrările 
comisiei. 

La lucrările Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic din data de 
20 octombrie a.c. au fost prezenţi 15 deputaţi din numărul total de 16 
membri ai comisiei, dintre care 10 deputați au fost prezenți online și 
cinci deputați au fost prezenți la sediul Camerei Deputaților,  conform 
listei de prezență. 

Domnul deputat Alexe Costel(PNL) a absentat de la lucrările 
comisiei. 

La lucrările Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic din data de 
21 octombrie a.c. au fost prezenţi 15 deputaţi din numărul total de 16 
membri ai comisiei, dintre care 10 deputați au fost prezenți online și 
cinci deputați au fost prezenți la sediul Camerei Deputaților,  conform 
listei de prezență. 

Domnul deputat Alexe Costel(PNL) a absentat de la lucrările 
comisiei. 

În data de 21 octombrie a.c., a avut loc ședința online a Comisiei 
pentru mediu şi echilibru ecologic prin intermediul aplicației Zoom.  
 Lucrările şedinţei online au fost conduse de domnul deputat Cupă 
Ion, 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 ședința online au participat în calitate de invitați doamna Vasilica 
Baciu, director în cadrul Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și 
Administrației; doamna Daniela Barbu, director în cadrul Ministerului 
Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri; domnul Marius Tudor, secretar 
general în cadrul Asociației Producătorilor si Importatorilor de Automobile 
și domnul Iulian Octavian Stana, secretar de stat în cadrul Ministerului 
Mediului, Apelor şi Pădurilor. 

S-a supus votului online programul de lucru și ordinea de zi, 
acestea fiind adoptate cu unanimitatea de voturi a celor prezenți. 
 Pe ordinea de zi a ședinței online din data de 21 octombrie a.c. au 
figurat următoarele proiecte: 

 
AVIZE 

 
1. PL-x nr. 622/2020 Proiect de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.158/2020 pentru aprobarea 
Programului de finanţare „Fondul de acțiune în domeniul managementului 
energiei durabile”. 

2. PL-x nr. 623/2020 Proiect de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.15 9/2020 privind finanţarea 
întreprinderilor mici şi mijlocii şi domeniului HORECA pentru instalarea 
sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică 
cu o putere instalată cuprinsă între 27kWp şi 100kWp necesară 
consumului propriu şi livrarea surplusului în Sistemul Energetic Naţional, 
precum şi a staţiilor de reîncărcare de 22KW pentru vehicule electrice şi 
electrice hibrid plug-in, prin Programul de finanţare "ELECTRIC UP". 
 

SESIZĂRI ÎN FOND 
 

3. Pl-x nr. 344/2019 Propunere legislativă pentru modificarea 
art.21 alin.(2) din Legea nr.85/2003 - Legea minelor. 

4. PL-x nr. 482/2016 Proiect de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.38/2016 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.249/2015 privind modalitatea de gestionare a 
ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje. 

5. COM(2020)562 Comunicare a Comisiei către Parlamentul 
European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul 
Regiunilor - Stabilirea unui obiectiv mai ambiţios în materie de climă 
pentru Europa în perspectiva anului 2030 - Investirea într-un viitor neutru 
din punct de vedere climatic, în interesul cetăţenilor. 
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La punctul 1 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul de lege 
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.158/2020 
pentru aprobarea Programului de finanţare „Fondul de acțiune în domeniul 
managementului energiei durabile”. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare aprobarea 
Programului de finanțare „Fondul de acţiune în domeniul managementului 
energiei durabile”, în cadrul căruia sunt alocate fonduri pentru obiective 
de investiții din domeniile reabilitării termice a clădirilor publice, 
termoficării, furnizării de energie, inclusiv regenerabilă, iluminatului 
public, transportului public şi planificării urbane. Fondul are ca surse 
sumele gestionate de autoritatea de plată, rămase neutilizate în cadrul 
proiectului „Fondul de acțiune în domeniul managementului energiei 
durabile”, finanțat în cadrul Programului de cooperare elveţiano -român, 
vizând reducerea disparităţilor economice şi sociale în cadrul Uniunii 
Europene extins, sume rămase neutilizate, la data intrării în vigoare a 
prezentei ordonanţe de urgenţă, din soldul Fondului Elveţian de 
Contrapartidă, precum şi sume din bugetele locale.  

Programul se adresează unităților administrativ -teritoriale din 
zonele sărace/subdezvoltate din România, atât pentru continuarea 
proiectelor începute şi nefinalizate, cât şi pentru implementarea unor noi 
proiecte. 

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 comisiei au hotărât cu majoritate  
de voturi întocmirea unui aviz favorabil proiectului de lege. 

La punctul 2 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul de lege 
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.159/2020 
privind finanţarea întreprinderilor mici şi mijlocii şi domeniului HORECA 
pentru instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de 
energie electrică cu o putere instalată cuprinsă între 27kWp şi 100kWp 
necesară consumului propriu şi livrarea surplusului în Sistemul Energetic 
Naţional, precum şi a staţiilor de reîncărcare de 22KW pentru vehicule 
electrice şi electrice hibrid plug-in, prin Programul de finanţare "ELECTRIC 
UP".  

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare instituirea 
Programului de finanțare „ELECTRIC UP”, în vederea sprijinirii 
întreprinderilor mici şi mijlocii şi domeniului HORECA, prin finanțarea 
proiectelor de învestiții pentru instalarea sistemelor de panouri 
fotovoltaice pentru producerea de energie electrică şi a stațiilor de 
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reîncărcare pentru vehicule electrice şi electrice hibrid plug-in. Sumele se 
asigură anual, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Economiei, 
Energiei şi Mediului de Afaceri şi sunt acordate sub forma unui ajutor de 
minimis cu valoare de maxim 100.000 euro/beneficiar, cu respectarea 
normelor europene şi naționale în domeniu. 

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 comisiei au hotărât cu unanimitate  
de voturi întocmirea unui aviz favorabil proiectului de lege. 

La punctul 3 al ordinii de zi a fost prezentată propunerea legislativă 
pentru modificarea art.21 alin.(2) din Legea nr.85/2003 - Legea minelor. 
Hidrogenul este o prioritate-cheie pentru realizarea Pactului ecologic 
european şi pentru tranziţia către o energie curată. 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare, abrogarea 
art.21 alin (2) din Legea Minelor  nr.85/2003, cu modificarile si 
completarile ulterioare, intervenția legislativ ă fiind argumentată prin 
faptul că „Față de toată această legislație de mediu care poate fi 
ulterioară obținerii licenței miniere/petroliere, articolul 21 alin 2 este în 
contradicție și, pentru a evita orice interpretări neconstituționale, el 
trebuie abrogat expres”. 

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 și Social avizează nefavorabil 
propunerea legislativă. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât cu unanimitate  
de voturi amânarea propunerii legislative. 
  La punctul 4 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul de lege 
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.38/2016 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.249/2015 privind modalitatea de 
gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje. 
  Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi 
completarea Legii nr.249/2015, în vederea deblocării pieţei deşeurilor de 
ambalaje şi a reducerii impactului financiar negativ asupra operatorilor 
economici afectaţi, a reducerii cantităţilor de deşeuri generate, precum şi 
a creşterii capacităţilor de colectare şi reciclare a acestora prin extinderea 
răspunderii producătorilor asupra organizaţiilor colective de transfer, care 
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preiau responsabilitatea atingerii obiectivelor de valorificare pe fluxurile 
de deşeuri. 

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 comisiei au hotărât cu unanimitate  
de voturi întocmirea unui aviz favorabil proiectului de lege. 
  La punctul 5 al ordinii de zi a fost prezentată comunicarea Comisiei 
către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social 
European și Comitetul Regiunilor - Stabilirea unui obiectiv mai ambiţios în 
materie de climă pentru Europa în perspectiva anului 2030 - Investirea 
într-un viitor neutru din punct de vedere climatic, în interesul cetăţenilor. 
  Comunicarea prezintă un obiectiv de reducere a emisiilor de gaze cu 
efect de seră până în 2030, în comparație cu 1990, de cel puțin 55%, 
inclusiv emisiile și absor țiile. De asemenea, prevede un set de acțiuni 
necesare în toate sectoarele economice și lansarea unui proces de 
revizuire a principalelor instrumente legislative pentru îndeplinirea acestui 
obiectiv ambițios. Totodată, în toamna anului 2020, va avea loc o 
dezbatere publică cu scopul de a spori contribuția U niunii Europene la 
Acordul de la Paris, precum și pentru propunerile legislative pe care 
Comisia Europeană urmează să le prezinte până în iunie 2021.  

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

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât cu majoritate  
de voturi întocmirea unui proiect de opinie favorabil proiectului de 
lege. 

Lucrările comisiei din zilele de 19 și 20 octombrie a.c. s-au 
desfăşurat în cadrul grupurilor de lucru constituite în vederea studierii 
proiectelor de lege şi a altor documente înregistrate la comisie. 

 
 

PREȘEDINTE,                       SECRETAR, 
                     Ion CUPĂ                                   Petru FARAGO 

 
 
 
 
Consultant parlamentar,  
Drd. Ing. Andrei-Georgian Pîrvan 


	În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât cu majoritate  de voturi întocmirea unui aviz favorabil proiectului de lege.
	În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât cu unanimitate  de voturi întocmirea unui aviz favorabil proiectului de lege.
	În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât cu unanimitate  de voturi amânarea propunerii legislative.
	În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât cu unanimitate  de voturi întocmirea unui aviz favorabil proiectului de lege.
	În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât cu majoritate  de voturi întocmirea unui proiect de opinie favorabil proiectului de lege.

