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12.05.2022 

  

PROCES VERBAL  

din 9, 10, 11 și 12 mai 2022 

 

Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic şi-a desfăşurat lucrările în 
zilele de 9, 10, 11 și 12 mai a.c. 

La lucrările Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic din data de 9 
mai a.c. au fost prezenţi 18 deputaţi din numărul total de 20 membri ai 
comisiei, la sediul Camerei Deputaților, conform listei de prezență. 

Doamna deputat Diana-Anda Buzoianu (grup parlamentar al USR) și 
domnul deputat Corneliu-Mugurel Cozmanciuc (grup parlamentar al PNL) 
au absentat de la lucrările comisei. 
 La lucrările Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic din data de 10 
mai a.c. au fost prezenţi 18 deputaţi din numărul total de 20 membri ai 
comisiei, la sediul Camerei Deputaților, conform listei de prezență. 
 Doamna deputat Diana-Anda Buzoianu (grup parlamentar al USR) și 
domnul deputat Corneliu-Mugurel Cozmanciuc (grup parlamentar al PNL) 
au absentat de la lucrările comisei. 

La lucrările Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic din data de 11 
mai a.c. au fost prezenţi 17 deputaţi din numărul total de 20 membri ai 
comisiei, la sediul Camerei Deputaților, conform listei de prezență. 
 Domnii deputați Petru Farago (grup parlamentar al UDMR), Corneliu-
Mugurel Cozmanciuc (grup parlamentar al PNL), precum și doamna deputat 
Diana-Anda Buzoianu (grup parlamentar al USR) au absentat de la lucrările 
comisei. 

La lucrările Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic din data de 12 
mai a.c. au fost prezenţi 16 deputaţi din numărul total de 20 membri ai 
comisiei, la sediul Camerei Deputaților, conform listei de prezență. 
 Domnii deputați George-Cătălin Stângă (grup parlamentar al PNL), 
Petru Farago (grup parlamentar al UDMR), Corneliu-Mugurel Cozmanciuc 
(grup parlamentar al PNL), precum și doamna deputat Diana-Anda 
Buzoianu (grup parlamentar al USR) au absentat de la lucrările comisei. 
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În data de 10 mai a.c., a avut loc ședința Comisiei pentru mediu şi 
echilibru ecologic din Camera Deputaților, în format fizic, la sediul Camerei 
Deputaților.  
 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 Podașcă 
Cristian, șef serviciu în cadrul Autorității Naţionale de Reglementare în 
domeniul Energiei; domnul Dumitru Ion, șef serviciu în cadrul Autorității 
Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei; domnul Bălănișcu 
Bogdan-Radu, secretar de stat în cadrul Ministerului Mediului, Apelor și 
Pădurilor și domnul Barabási Antal Szabolcs, secretar de stat în cadrul 
Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale. 

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 10 mai a.c. au figurat 
următoarele proiecte: 

 
AVIZE 

 
1. PL-x nr. 191/2022 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 

de urgenţã a Guvernului nr. 24/2022 privind aprobarea şi finanţarea unor 
programe de garantare în domenii prioritare pentru economia românească. 
 2. PL-x nr. 173/2022 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 
de urgenţã a Guvernului nr. 21/2022 privind instituirea cadrului legal 
pentru acordarea unui ajutor de stat pentru restructurarea Societăţii 
„Complexul Energetic Oltenia”-S.A. 

3. Pl-x nr. 203/2022 Propunere legislativă pentru reducerea 
costurilor facturate la energia electrică şi gaze naturale. 

4. Pl-x nr. 23/2022 Propunere legislativă pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 121/2014 privind eficienţa energetică. 

 
 SESIZĂRI ÎN FOND 

 
5. Pl-x nr. 184/2021 Propunere legislativă pentru modificarea şi 

completarea Legii nr. 46/2008 - Codul Silvic. 
 6. Pl-x nr. 41/2022 Propunere legislativă privind constituirea şi 
funcţionarea parcurilor agro-zootehnice. 
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 La punctul 1 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de lege pentru 
aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 24/2022 privind 
aprobarea şi finanţarea unor programe de garantare în domenii prioritare 
pentru economia românească. 
 Proiectul de lege are ca obiect de reglementare aprobarea şi 
finanţarea unor programe de garantare în domenii prioritare pentru 
economia românească, sub formă de scheme de garantare cu componentă 
de ajutor de stat, având ca obiectiv deblocarea accesului la finanţare al 
beneficiarilor unor asemenea scheme de sprijin, care se confruntă cu 
dificultăţi generate de pandemia de COVID-19. Astfel, se propune 
aprobarea unui număr de 4 programe de garantare în domeniile prioritare: 
Programul IMM PROD, Programul RURAL INVEST, Programul GARANT 
CONSTRUCT şi Programul INNOVATION. În cazul creditelor de investiţii 
acordate în cadrul programelor de garantare, garanţia de stat este 
garantată cu ipoteca legală imobiliară şi/sau mobiliară asupra activelor 
finanţate prin credit. În cazul creditelor/liniilor de credit destinate finanţării 
capitalului de lucru acordate în cadrul programelor de garantare, garanţia 
de stat este garantată cu ipoteca legală asupra soldurilor creditoare ale 
tuturor conturilor deschise de beneficiarii programului la instituţia de 
creditare. Între Ministerul Finanţelor şi Fondul National de Garantare a 
Creditelor pentru întreprinderile Mici şi Mijlocii S.A.-IFN, Fondul de 
Garantare a Creditului Rural S.A.-IFN respectiv Fondul Român de 
Contragarantare S.A. se încheie câte o convenţie prin care se stabilesc 
drepturile şi obligaţiile părţilor în derularea finanţării prin credite bancare 
cu garanţie de stat. Programul IMM PROD, are ca deziderat asigurarea 
lichidităţilor şi finanţarea investiţiilor realizate de către IMM-uri, inclusiv 
start-upuri, din zona urbană. Programul RURAL INVEST are ca deziderat 
asigurarea lichidităţilor şi finanţarea investiţiilor realizate de către 
beneficiarii eligibili care îşi localizează producţia în mediul rural şi urban 
mic, pentru încurajarea dezvoltării afacerilor în aceste zone. Programul 
GARANT CONSTRUCT are ca deziderat asigurarea lichidităţilor şi finanţării 
investiţiilor pentru IMM-urile din sectorul construcţiilor şi unităţile 
administrativ-teritoriale implicate în proiecte privind îmbunătaţirea 
eficienţei energetice, investiţii în domeniul energiei verzi şi aliniere la 
obiectivele de mediu. Programul INNOVATION are ca deziderat sprijinirea 
capacităţii de inovare, susţinerii activităţilor la export ale IMM-urilor cu 
activitate în domenii de comerţ şi servicii, cu cifra de afaceri mai mică de 1 
mii. €, care activeaza în industria exportatoare, nepoluantă. 
 S-a arătat că proiectul de lege se încadrează în categoria legilor 
ordinare, Camera Deputaților este Cameră decizională, Senatul a 
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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 pentru 
aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 21/2022 privind 
instituirea cadrului legal pentru acordarea unui ajutor de stat pentru 
restructurarea Societăţii „Complexul Energetic Oltenia”- S.A. 
 Proiectul de lege are ca obiect de reglementare aprobarea acordării 
unui ajutor de restructurare în favoarea Societăţii „Complexul Energetic 
Oltenia” - S.A., astfel cum acesta a fost autorizat prin Decizia Comisiei 
Europene nr.C(2022)553 final din 26.01.2022 privind ajutorul de stat SA 
59974-2021/C (ex. 2020/N, ex. 2020//PN). Prin proiect se autorizează 
Ministerul Finanţelor să garanteze, pe o perioadă de 9 ani, în numele şi 
contul statului, la solicitarea Complexului Energetic Oltenia, unul sau mai 
multe împrumuturi contractate de beneficiar în limita sumei de 195,8 
milioane euro, cu titlu de ajutor de stat. Garanţia de stat va acoperi, în 
procent de 100% valoarea împrumutului. Perioada de 9 ani cuprinde, atât 
perioada de acordare a împrumutului cu garanţia de stat, cât şi perioada 
de rambursare, conform cash flow-ului, anexă a Planului de restructurare. 
Totodată, prin actul normativ se aprobă participarea statului prin Ministerul 
Energiei la majorarea capitalului social al Complexului Energetic Oltenia 
prin aportul în numerar, cu suma de 180 milioane euro, iar acţiunile emise 
de Societate în schimbul aportului în numerar la majorarea capitalului 
social, revin statului roman şi sunt administrate de Ministerul Energiei care 
exercită calitatea de acţionar în numele statului. Astfel, în ceea ce priveşte 
ajutorul de stat de restructurare, acordat conform actului normativ supus 
aprobării, acesta asigură continuarea activităţii companiei şi restabilirea 
viabilităţii pe termen lung până la sfârşitul planului de restructurare, având 
ca obiectiv evitarea falimentului Complexului Energetic Oltenia şi păstrarea 
unui număr semnificativ de locuri de muncă. În consecinţă, proiectul 
vizează, în principal modalitatea de instituire a garanţiilor în favoarea 
statului pentru garanţia de stat aferentă împrumutului în valoare de 195,8 
milioane euro, condiţiile de rambursare a împrumutului, modul de calcul al 
dobânzilor, a sancţiunilor pentru neplata la termen a ratelor scadente, 
precum şi posibilitatea de restituire a eventualelor sume rămase neutilizate 
din împrumut, condiţiile de rambursare a ratelor de capital, plata 
dobânzilor, comisioanelor şi a altor costuri aferente împrumuturilor 
garantate de stat.  
 S-a arătat că proiectul de lege se încadrează în categoria legilor 
ordinare, Camera Deputaților este Cameră decizională, Senatul a 
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adoptat proiectul de lege, Consiliul Legislativ 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 prezentată propunerea legislativă  
pentru reducerea costurilor facturate la energia electrică şi gaze naturale. 
 Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare instituirea unor 
măsuri în scopul reducerii şi eliminării costurilor administrative datorate 
statului, facturate de către furnizorii de energie, astfel: reducerea cotei TVA 
de la 19% la 5% pentru livrarea de gaze naturale, electricitate şi energie 
termică, suspendarea şi eliminarea treptată a contribuţiei pentru 
cogenerare, suspendarea şi eliminarea treptată a certificatelor verzi, 
eliminarea accizei la energia electrică prin abrogarea prevederilor art. 358 
din Legea nr. 227/2015, extinderea măsurilor de plafonare şi compensare 
a preţurilor la energie electrică şi gaze naturale şi pentru persoanele juridice 
pentru perioadele de vârf de consum. 
 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 negativ 
propunerea legislativă. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiilor au hotărât cu unanimitate  
de voturi amânarea propunerii legislative. 

La punctul 4 al ordinii de zi, a fost prezentată propunerea legislativă 
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 121/2014 privind eficienţa 
energetică. 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi 
completarea Legii nr. 121/2014, în sensul prelungirii termenului pentru 
montarea sistemelor de măsurare a consumurilor de energie pentru 
încălzire/răcire şi apă caldă pentru apartamente sau spaţii cu altă destinaţie 
decât cea de locuit, până la data de 31 decembrie 2022. 
 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 favorabil 
propunerea legislativă, Consiliul Concurenței avizează favorabil 
propunerea legislativă. 

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

La punctul 5 al ordinii de zi, a fost prezentată propunerea legislativă 
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 46/2008 - Codul Silvic. 
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Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi 
completarea Legii nr. 46/2008, intervenţiile legislative vizând, potrivit 
expunerii de motive, crearea unui cadru legal ce permite amenajarea, 
dezvoltarea şi reabilitarea infrastructurii generale a zonelor turistice 
adiacente domeniilor schiabile, şi anume: crearea căilor de acces, 
alimentare cu apă, gaze, curent electric, canalizare, staţii de epurare şi de 
pompare a apelor uzate, parcări şi alte utilităţi necesare, amenajarea, 
dezvoltarea sau reabilitarea pârtiilor destinate practicării altor sporturi 
montane, de iarnă ori de vară, precum biatlon, bob, sanie, sărituri de la 
trambulină, a patinoarelor ori a altor amenajări sportive sau de agrement, 
construirea, extinderea, dezvoltarea sau reabilitarea structurilor de primire 
turistică (hoteluri, pensiuni, unităţi de alimentaţie publică), inclusiv 
drumurile de acces şi parcările. Suprafaţa maximă care ar putea face 
obiectul scoaterii definitive din fondul forestier, incluzând construcţia, 
accesul şi împrejmuirea este de maximum 30% din suprafaţa proprietăţii 
forestiere, în cazul proprietăţilor forestiere mai mari de 1000 m2 și de 
maximum 300 m2 din suprafaţa proprietăţii forestiere mai mică de 1000 
m2. 

S-a arătat că propunerea legislativă se încadrează în categoria legilor 
organice, Camera Deputaților este Cameră decizională, Senatul a  
respins propunerea legislativă, Consiliul Legislativ avizează negativ 
propunerea legislativă. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiilor au hotărât cu unanimitate  
de voturi întocmirea unui raport comun de respingere propunerii 
legislative. 

La punctul 6 al ordinii de zi, a fost prezentată propunerea legislativă 
privind constituirea şi funcţionarea parcurilor agro-zootehnice. 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare constituirea, 
organizarea şi funcţionarea parcurilor agro-zootehnice amplasate în mediul 
rural.  

S-a arătat că propunerea legislativă se încadrează în categoria legilor 
ordinare, Senatul este Cameră decizională, Consiliul Legislativ avizează 
negativ propunerea legislativă, Consiliul Economic și Social avizează 
favorabil propunerea legislativă. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiilor au hotărât cu majoritate  
de voturi întocmirea unui raport preliminar de respingere cu 
amendamente respinse propunerii legislative. 
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 Lucrările comisiei din zilele de 9, 11 și 12 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 

 


