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                                                                                Nr. 4c-8/406 
 

SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 

din 28, 29 și 30 septembrie 2021 

 

Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic şi-a desfăşurat lucrările 
în zilele de 28, 29 și 30 septembrie a.c. 

În data de 28 septembrie 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. 

La ședinț ă a participat în calitate de invitat domnul Róbert-Eugen 
Szép, secretar de stat în cadrul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, 
domnul Iacob Dănuț , director în cadrul Ministerului Mediului, Apelor și 
Pădurilor și domnul Ionuț-Sorin Banciu, secretar de stat în cadrul 
Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor. 

S-a supus votului programul de lucru și or dinea de zi, acestea fiind 
adoptate cu unanimitatea de voturi a celor prezenți. 
 Pe ordinea de zi a ședinței din data de 28 septembrie 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 
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infrastructură fazate din perioada de programare 2007-2013, finanţate 
din fondurile Uniunii Europene aferente perioadei de programare 2014-
2020. 

 
SESIZĂRI ÎN FOND 

 
4. Pl-x nr. 479/2017 Propunere legislativă pentru reglementarea 

exploatării şi exportului masei lemnoase provenind din România. 
5. PL-x nr. 301/2020 Proiect de Lege pentru completarea Legii 

nr. 46/2008 - Codul silvic. 
6. Pl-x nr. 413/2020 Propunere legislativă pentru modificarea şi 

completarea Codului Silvic din 2008. 
7. PL-x nr. 194/2019 Proiect de Lege pentru modificarea şi 

completarea Legii protecţiei mediului nr. 137/1995. 
 

La punctul 1 al ordinii de zi, propunerea legislativă a fost amânată 
cu unanimitate de voturi. 

La punctul 2 al ordinii de zi, propunerea legislativă a fost amânată 
cu unanimitate de voturi. 

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

La punctul 4 al ordinii de zi, propunerea legislativă a primit raport 
de respingere cu majoritate de voturi. 
 La punctul 5 al ordinii de zi, proiectul de lege a primit raport de 
respingere cu majoritate de voturi. 

La punctul 6 al ordinii de zi, propunerea legislativă a primit raport 
comun de respingere cu unanimitate de voturi. 

La punctul 7 al ordinii de zi, proiectul de lege a primit raport de 
respingere cu unanimitate de voturi. 
 

DIVERSE 
 

 Domnul deputat Adrian Giurgiu (grup parlamentar al USR PLUS), 
membru al Comisiei pentru mediu și echilibru ecologic din Camera 
Deputaților, a supus atenției invitația la dezbaterea „Importanța 
digitalizării pădurilor”, care va avea loc în data de 14.10.2021 în cadrul 
sălii de ședințe a Comisiei pentru Mediu și Echi libru Ecologic din Palatul 
Parlamentului, începând cu ora 15:00. Evenimentul urmărește 
digitalizarea pădurilor și crearea cadrului legislativ care să permită 
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rezolvarea problemelor actuale. 
 
 
 La lucrările Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic din data de 
28 septembrie a.c. au fost prezenţi 17 deputaţi din numărul total de 
17 membri ai comisiei, dintre care trei deputați au fost prezenți online 
și 14 deputați au fost prezenți la sediul Camerei Deputaților, după cum 
urmează: George-Cătălin Stângă (grup parlamentar al PNL), Ileana 
Cristina Dumitrache (grup parlamentar al PSD), Petru Farago (grup 
parlamentar al UDMR), Mircea Fechet (grup parlamentar al PNL), Bogdan-
Alexandru Bola (grup parlamentar al PNL), Adrian Giurgiu (grup 
parlamentar al USR PLUS), Alexandra Huțu (grup parlamentar al PSD), 
Claudiu-Augustin Ilișanu (grup parlamentar al PSD), George Ionescu 
(grup parlamentar al PNL), 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 PLUS), Diana-Anda Buzoianu 
(grup parlamentar al USR PLUS) și Daniel-Florin Ghiță (grup parlamentar 
al PSD) au fost prezenți online, conform listei de prezență. 
 La lucrările Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic din data de 
29 septembrie a.c. au fost prezenţi 17 deputaţi din numărul total de 
17 membri ai comisiei, dintre care trei deputați au fost prezenți online 
și 14 deputați  au fost prezenți la sediul Camerei Deputaților, după cum 
urmează: George-Cătălin Stângă (grup parlamentar al PNL), Ileana 
Cristina Dumitrache (grup parlamentar al PSD), Petru Farago (grup 
parlamentar al UDMR), Mircea Fechet (grup parlamentar al PNL), Bogdan-
Alexandru Bola (grup parlamentar al PNL), Adrian Giurgiu (grup 
parlamentar al USR PLUS), Alexandra Huțu (grup parlamentar al PSD), 
Claudiu-Augustin Ilișanu (grup parlamentar al PSD), George Ionescu 
(grup parlamentar al PNL), 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 PLUS), Diana-Anda Buzoianu 
(grup parlamentar al USR PLUS) și Daniel -Florin Ghiță (grup parlamentar 
al PSD) au fost prezenți online, conform listei de prezență. 
 La lucrările Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic din data de 
30 septembrie a.c. au fost prezenţi 17 deputaţi din numărul total de 
17 membri ai comisiei, dintre care trei deputați au fost prezenți online 
și 14 deputați  au fost prezenți la sediul Camerei Deputaților, după cum 
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urmează: George-Cătălin Stângă (grup parlamentar al PNL), Ileana 
Cristina Dumitrache (grup parlamentar al PSD), Petru Farago (grup 
parlamentar al UDMR), Mircea Fechet (grup parlamentar al PNL), Bogdan-
Alexandru Bola (grup parlamentar al PNL), Adrian Giurgiu (grup 
parlamentar al USR PLUS), Alexandra Huțu (grup parlamenta r al PSD), 
Claudiu-Augustin Ilișanu (grup parlamentar al PSD), George Ionescu 
(grup parlamentar al PNL), Mihai-Ioan Lasca (neafiliat), Ervin Molnar 
(grup parlamentar al PNL), Vasile Nagy (grup parlamentar al AUR), 
Gianina Șerban (grup parlamentar al AUR) ș i Glad-Aurel Varga (grup 
parlamentar al PNL) au fost prezenți la sediul Camerei Deputaților, iar 
Eugen Terente (grup parlamentar al USR PLUS), Diana-Anda Buzoianu 
(grup parlamentar al USR PLUS) și Daniel -Florin Ghiță (grup parlamentar 
al PSD) au fost prezenți online, conform listei de prezență. 

Lucrările comisiei din zilele de 29 și 30  septembrie 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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