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17.06.2021 

  

PROCES VERBAL  

din 15, 16 și 17 iunie 2021 

 

Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic şi-a desfăşurat lucrările 
în zilele de 15, 16 și 17 iunie a.c. 

La lucrările Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic din data de 
15 iunie a.c. au fost prezenţi 17 deputaţi din numărul total de 17 
membri ai comisiei, dintre care șase deputați au fost prezenți online și 
11 deputați au fost prezenți la sediul Camerei Deputaților, conform listei 
de prezență. 

La lucrările Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic din data de 
16 iunie a.c. au fost prezenţi 17 deputaţi din numărul total de 17 
membri ai comisiei, dintre care șapte deputați au fost prezenți online și 
10 deputați au fost prezenți la sediul Camerei Deputaților, conform listei 
de prezență. 

La lucrările Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic din data de 
17 iunie a.c. au fost prezenţi 16 deputaţi din numărul total de 17 
membri ai comisiei, dintre care șapte deputați au fost prezenți online și 
nouă deputați au fost prezenți la sediul Camerei Deputaților , conform 
listei de prezență. 

Domnul deputat Petru Farago (grup parlamentar al UDMR) a 
absentat de la lucrările comisiei. 

În data de 15 iunie 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 şi fond 
cinegetic din Senat, în format mixt, atât fizic, cât și prin intermediul 
aplicației Webex.  
 Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul senator Aurel Oprinoiu, 
președintele Comisiei pentru mediu din Senat. 
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La ședință a participat în calitate de invitat domnul Vasile Panaite, 
secretar de stat în cadrul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor. 

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 15 iunie a.c. a figurat 
proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.201/2020 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020 (PL-
x nr. 223/2021). 
 Proiectul de lege are ca obiect de reglementare rectificarea 
bugetului de stat pe anul 2020. Astfel, bugetul de stat se diminuează la 
venituri cu suma de 4.359,4 milioane lei, iar la cheltuieli se diminuează cu 
suma de 366,4 milioane lei creditele de angajament şi se majorează cu 
suma de 1.287,6 milioane lei creditele bugetare, urmând ca deficitul să se 
majoreze cu suma de 5.647 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 
Economic și Social avizează favorabil proiectul de lege, Consiliulul 
Suprem de Apărare a Țării avizează favorabil proiectul de lege. 

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

Lucrările comisiei din zilele de 16 și 17 iunie a.c. s-au desfășurat 
în cadrul grupurilor de lucru constituite în vederea studierii 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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