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SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 

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. 

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. 

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.159/2020 privind finanţarea 
întreprinderilor mici şi mijlocii şi domeniului HORECA pentru instalarea 
sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică 
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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. 

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

favorabil cu majoritate de voturi. 
La punctul 2 al ordinii de zi, proiectul de lege a primit aviz 

favorabil cu unanimitate de voturi. 
La punctul 3 al ordinii de zi, propunerea legislativă a fost 

amânată cu unanimitate de voturi. 
La punctul 4 al ordinii de zi, proiectul de lege a primit raport 

comun de respingere cu unanimitate de voturi. 
La punctul 5 al ordinii de zi, comunicarea a primit proiect de 

opinie favorabil cu majoritate de voturi. 
 
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 , după cum 
urmează: Bichineț Corneliu(PMP), Lungu Tudorița(PNL), Farago 
Petru(UDMR), Borza Remus-Adrian(PNL), Ilișanu Claudiu-Augustin(PSD), 
Marica Petru-Sorin(PRO România), Necula Ciprian(USR), Pană Adriana-
Doina(PSD), Spânu Ion(PRO România) și Varga Glad-Aurel(PNL) au fost 
prezenți online, iar Cupă Ion(PMP), Simion Lucian-Eduard(PSD), Bogdan 
Gheorghe-Dănuț(PSD), Ionescu George(PNL) și Mihălcescu Carmen 
Ileana(PSD) au fost prezenți la sediul Camerei Deputaților, conform listei 
de prezență. 
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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,  după cum 
urmează: Bichineț Corneliu(PMP), Lungu Tudorița(PNL), Farago 
Petru(UDMR), Borza Remus-Adrian(PNL), Ilișanu Claudiu -Augustin(PSD), 
Marica Petru-Sorin(PRO România), Necula Ciprian(USR), Pană Adriana-
Doina(PSD), Spânu Ion(PRO România) și Varga Glad-Aurel(PNL) au fost 
prezenți online, iar Cupă Ion(PMP), Simion Lucian-Eduard(PSD), Bogdan 
Gheorghe-Dănuț(PSD), Ionescu George(PNL) și Mihălcescu Carmen 
Ileana(PSD) 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,  după cum 
urmează: Bichineț Corneliu(PMP), Lungu Tudorița(PNL), Farago 
Petru(UDMR), Borza Remus-Adrian(PNL), Ilișanu Claudiu -Augustin(PSD), 
Marica Petru-Sorin(PRO România), Necula Ciprian(USR), Pană Adriana-
Doina(PSD), Spânu Ion(PRO România) și Varga Glad-Aurel(PNL) au fost 
prezenți online, iar Cupă Ion(PMP), Simion Lucian-Eduard(PSD), Bogdan 
Gheorghe-Dănuț(PSD), Ionescu George(PNL) și Mih ălcescu Carmen 
Ileana(PSD) au fost prezenți la sediul Camerei Deputaților, conform listei 
de prezență. 

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

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 


