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SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 

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. 

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 
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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. 
  

La punctul 1 al ordinii de zi, proiectul de lege a primit aviz favorabil 
cu unanimitate de voturi. 

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

La punctul 5 al ordinii de zi, propunerea legislativă a primit raport 
comun de respingere cu unanimitate de voturi. 

La punctul 6 al ordinii de zi, propunerea legislativă a primit raport 
preliminar de respingere cu amendamente respinse cu majoritate 
de voturi. 

 
 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, 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), Ervin Molnar (grup parlamentar al PNL), 
Eugen Terente (grup parlamentar al USR), Bogdan-Alexandru Bola 
(neafiliat), Vasile Cîtea (grup parlamentar al PSD), Brian Cristian (grup 
parlamentar al USR), Daniel-Florin Ghiță (grup parlamentar al PSD), Adrian 
Giurgiu (grup parlamentar al USR), Alexandra Huțu (grup parlamentar al 
PSD), Claudiu-Augustin Ilișanu (grup parlamentar al PSD), George Ionescu 
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(neafiliat), Mihai-Ioan Lasca (neafiliat), Vasile Nagy (grup parlamentar al 
AUR), Gianina Șerban (grup parlamentar al AUR) și Glad-Aurel Varga (grup 
parlamentar al PNL), 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, 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), Ervin Molnar (grup parlamentar al PNL), 
Eugen Terente (grup parlamentar al USR), Bogdan-Alexandru Bola 
(neafiliat), Vasile Cîtea (grup parlamentar al PSD), Brian Cristian (grup 
parlamentar al USR), Daniel-Florin Ghiță (grup parlamentar al PSD), Adrian 
Giurgiu (grup parlamentar al USR), Alexandra Huțu (grup parlamentar al 
PSD), Claudiu-Augustin Ilișanu (grup parlamentar al PSD), George Ionescu 
(neafiliat), Mihai-Ioan Lasca (neafiliat), Vasile Nagy (grup parlamentar al 
AUR), Gianina Șerban (grup parlamentar al AUR) și Glad-Aurel Varga (grup 
parlamentar al PNL), 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, după cum urmează: George-Cătălin 
Stângă (grup parlamentar al PNL), Ileana Cristina Dumitrache (grup 
parlamentar al PSD), Mircea Fechet (grup parlamentar al PNL), Ervin Molnar 
(grup parlamentar al PNL), Eugen Terente (grup parlamentar al USR), 
Bogdan-Alexandru Bola (neafiliat), Vasile Cîtea (grup parlamentar al PSD), 
Brian Cristian (grup parlamentar al USR), Daniel-Florin Ghiță (grup 
parlamentar al PSD), Adrian Giurgiu (grup parlamentar al USR), Alexandra 
Huțu (grup parlamentar al PSD), Claudiu-Augustin Ilișanu (grup 
parlamentar al PSD), George Ionescu (neafiliat), Mihai-Ioan Lasca 
(neafiliat), Vasile Nagy (grup parlamentar al AUR), Gianina Șerban (grup 
parlamentar al AUR) și Glad-Aurel Varga (grup parlamentar al PNL), 
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. 
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 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, după cum urmează: Ileana Cristina 
Dumitrache (grup parlamentar al PSD), Mircea Fechet (grup parlamentar al 
PNL), Ervin Molnar (grup parlamentar al PNL), Eugen Terente (grup 
parlamentar al USR), Bogdan-Alexandru Bola (neafiliat), Vasile Cîtea (grup 
parlamentar al PSD), Brian Cristian (grup parlamentar al USR), Daniel-
Florin Ghiță (grup parlamentar al PSD), Adrian Giurgiu (grup parlamentar 
al USR), Alexandra Huțu (grup parlamentar al PSD), Claudiu-Augustin 
Ilișanu (grup parlamentar al PSD), George Ionescu (neafiliat), Mihai-Ioan 
Lasca (neafiliat), Vasile Nagy (grup parlamentar al AUR), Gianina Șerban 
(grup parlamentar al AUR) și Glad-Aurel Varga (grup parlamentar al PNL), 
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. 
 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 


