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23.12.2021 

  

PROCES VERBAL  

din 21, 22 și 23 decembrie 2021 

 

Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic şi-a desfăşurat lucrările în 
zilele de 21, 22 și 23 decembrie a.c. 

La lucrările Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic din data de 21 
decembrie 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, conform listei de 
prezență. 

La lucrările Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic din data de 22 
decembrie 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, conform listei de 
prezență. 

La lucrările Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic din data de 23 
decembrie 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, conform listei de 
prezență. 

În data de 21 decembrie a.c., a avut loc ședința comună a Comisiei 
pentru mediu şi echilibru ecologic din Camera Deputaților, a Comisiei 
pentru mediu din Senat și a Comisiei pentru ape, păduri, pescuit și fond 
cinegetic din Senat, în format mixt, atât fizic, cât și prin intermediul 
aplicației Webex.  
 Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul senator Liviu-Lucian 
Mazilu, președintele Comisiei pentru ape, păduri, pescuit și fond cinegetic 
din Senat. 

La ședință a participat în calitate de invitat domnul Barna Tánczos, 
ministrul mediului, apelor și pădurilor. 
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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 21 decembrie a.c. au figurat 
următoarele proiecte: 

AVIZE 
 

1. PL-x nr. 596/2021 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr. 97/2021 cu privire la rectificarea bugetului de 
stat. 

2. PL-x nr. 598/2021 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.122/2021 cu privire la rectificarea bugetului de 
stat pe anul 2021 şi la instituirea cadrului legal pentru acordarea unui 
împrumut subordonat de către statul român, prin Ministerul Finanţelor, în 
calitate de acţionar, către CEC BANK S.A. 

3. PL-x nr. 611/2021 Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2022. 
 

 La punctul 1 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de lege pentru 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 97/2021 cu privire la 
rectificarea bugetului de stat. 
 Proiectul de lege are ca obiect de reglementare rectificarea bugetului 
de stat pe anul 2021. Astfel, bugetul de stat pe anul 2021 se majorează la 
venituri cu suma de 6.414,3 milioane lei, iar la cheltuieli se majorează cu 
suma de 17.599,5 milioane lei credite de angajament şi cu suma de 
10.017,9 milioane lei credite bugetare, iar deficitul se majorează cu suma 
de 3.603,6 milioane lei. 
 S-a arătat că proiectul de lege se încadrează în categoria legilor 
ordinare, Camera Deputaților și Senatul sunt Camere decizionale, 
Consiliul Legislativ avizează favorabil proiectul de lege, Consiliul Suprem 
de Apărare a Țării avizează favorabil proiectul de lege, Consiliul Economic 
şi Social avizează nefavorabil proiectul de lege. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiilor 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 urgenţă a Guvernului nr.122/2021 cu privire la 
rectificarea bugetului de stat pe anul 2021 şi la instituirea cadrului legal 
pentru acordarea unui împrumut subordonat de către statul român, prin 
Ministerul Finanţelor, în calitate de acţionar, către CEC BANK S.A. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare rectificarea bugetului 
de stat pe anul 2021. Astfel, bugetul de stat pe anul 2021 se majorează la 
venituri cu suma de 1.893,1 milioane lei, iar la cheltuieli se majorează cu 
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suma de 910,9 milioane lei credite de angajament şi se majorează cu suma 
de 8.124,1 milioane lei credite bugetare, iar deficitul se majorează cu suma 
de 6.231,1 milioane lei. De asemenea, proiectul vizează crearea cadrului 
legal prin care statul român, în calitate de acţionar unic la CEC BANK S.A. 
acordă acestei unităţi bancare, din bugetul de stat, prin Ministerul 
Finanţelor, un împrumut subordonat în valoare de 1.400 milioane lei, în 
conformitate cu art. 62 lit. a), art. 63-71, precum şi cu art. 77-78 din 
Regulamentul CE nr. 575/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului 
din 26 iunie 2013 privind cerinţele prudenţiale pentru instituţiile de credit 
şi societăţile de investiţii şi de modificare a Regulamentului (UE) nr. 
648/2012, cu respectarea cerinţelor Băncii Naţionale a României. 
 S-a arătat că proiectul de lege se încadrează în categoria legilor 
ordinare, Camera Deputaților și Senatul sunt Camere decizionale, 
Consiliul Legislativ avizează favorabil proiectul de lege, Consiliul 
Economic şi Social avizează favorabil proiectul de lege. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiilor au hotărât cu majoritate  
de voturi întocmirea unui aviz favorabil proiectului de lege. 

La punctul 3 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul Legii bugetului 
de stat pe anul 2022. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare aprobarea bugetului 
de stat pe anul 2022, conținând veniturile pe capitole și subcapitole, 
respectiv cheltuielile pe destinații și pe ordonatori principali de credite 
pentru bugetul de stat, bugetele Fondului național unic de asigurări sociale 
de sănătate, ale creditelor externe, fondurilor externe nerambursabile, 
precum și activităților finanțate integral din venituri proprii. 
 S-a arătat că proiectul de lege se încadrează în categoria legilor 
ordinare, Camera Deputaților și Senatul sunt Camere decizionale, 
Consiliul Legislativ avizează favorabil proiectul de lege, Consiliul 
Economic şi Social avizează nefavorabil proiectul de lege. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiilor au hotărât cu majoritate  
de voturi întocmirea unui aviz comun favorabil cu amendamente 
respinse proiectului de lege. 
 Lucrările comisiei din zilele de 22 și 23 decembrie 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, 

Petru FARAGO 
 
Expert parlamentar,  
Drd. Ing. Andrei-Georgian Pîrvan 


