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SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI
din 8, 9 și 10 mai 2018

Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic şi-a desfăşurat lucrările în
zilele de 8, 9 și 10 mai a.c.
La şedinţa din data de 8 mai a.c. au participat în calitate de invita
ți:
domnul Latu Lazăr, director general în Agenția Zonei Montane, domnul
Claudiu Sorin Ro
șu Mareș, secretar de stat în Ministerul Agriculturii și
Devoltării Rurale, domnul Beiu Florin, consilier în Ministerul Agriculturiiși
Devoltării Rurale, domnul Eugen Uricec, secretar de stat în Ministerul
Mediului, domnul Deleanu Dan, subsecretar de stat în Ministerul Apelor
și
Pădurilor și domnul Iacob Dănuț, director în Ministerul Apelor și Pădurilor.
Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Ion Cupă,
preşedintele Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic.
Pe ordinea de ziședinței
a
din data de
următoarele proiecte:

8 mai a.c. au figurat

AVIZE
1. PL-x nr. 200/2018 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei
de urgenţã a Guvernului nr.4/2018 privind modificarea şi completarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.3/2015 pentru aprobarea schemelor
de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru
modificarea art.2 din Legea nr.36/1991 privind societăţile agricole şi alte
forme de asociere în agricultură.
2. PL-x nr. 201/2018 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei
de urgenţã a Guvernului nr.17/2018 pentru modificarea şi completarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.40/2015 privind gestionarea
financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020.
3. PL-x nr. 203/2018 Proiect de Lege pentru modificarea şi
completarea Legii nr.374/2006 privind suspendarea serviciului public cu
specific silvic pentru proprietarii terenurilor forestiere pentru care au fost
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emise documentele prevăzute la art.III alin.(1) din Legea nr.169/1997
pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr.18/1991.

SESIZĂRI ÎN FOND
4. PL-x nr. 104/2018 Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanţei
de urgenţă a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale
protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice.
5. PL-x nr. 80/2018 Proiect de Lege privind Legea muntelui.
La punctul 1 al ordinii de zi, proiectul de Lege a fost avizat favorabil
cu majoritate (1 abținere) de voturi.
La punctul 2 al ordinii de zi, proiectul de Lege a fost avizat favorabil
cu majoritate(1 abținere) de voturi.
La punctul 3 al ordinii de zi, proiectul de Lege a fost avizat favorabil
cu unanimitate de voturi.
La punctul 4 al ordinii de zi, proiectul de Lege a fost adoptat cu
majoritate (1 abținere și 1 vot împotrivă) de voturi.
La punctul 5 al ordinii de zi, proiectul de Lege a fost adoptat cu
majoritate (1 vot împotrivă) de voturi.
La lucrările Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic din data de 8
mai a.c. au fost prezenţi 15 deputaţi din numărul total de 17 membri ai
comisiei, după cum urmează: Ion Cupă(ALDE), Bichineț Corneliu(PMP),
Simion Lucian-Eduard(PSD), Bogdan Gheorghe Dănut(PSD), Farago
Petru(UDMR), Remus Adrian Borza(neafiliat), Ilișanu Claudiu-Augustin(PSD),
Ionescu
George(PNL),
Lungu
Tudorița(PNL),
Mihalcescu
Carmen
Ileana(PSD), Popa Florin(PSD), Spânu Ion(PSD), Suciu Vasile-Daniel(PSD),
Varga Glad-Aurel(PNL), Zainea Cornel(USR).
Domnul deputat Alexe Costel(PNL)- delegație oficială și doamna
deputat Pană Doina-Adriana(PSD) nu au participat la lucrările comisiei.
La lucrările Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic din data de 9
mai a.c. au fost prezenţi 14 deputaţi din numărul total de 17 membri ai
comisiei, după cum urmează: Ion Cupă(ALDE), Bichineț Corneliu(PMP),
Simion Lucian-Eduard(PSD), Bogdan Gheorghe Dănut(PSD), Farago
Petru(UDMR),
Remus
Adrian
Borza(neafiliat),
șanu
Claudiu
Ili
Augustin(PSD), Ionescu George(PNL), Lungu Tudori
ța(PNL), Mihalcescu
Carmen Ileana(PSD), Popa Florin(PSD), Spânu Ion(PSD), Suciu VasileDaniel(PSD), Varga Glad-Aurel(PNL).
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Domnul deputat Alexe Costel(PNL)- delegație oficială, doamna deputat
Pană Doina-Adriana(PSD) și domnul deputat Zainea Cornel(USR) nu au
participat la lucrările comisiei.
La lucrările Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic din data de 10
aprilie a.c. au fost prezenţi 11 deputaţi din numărul total de 17 membri
ai comisiei, după cum urmează: Ion Cupă(ALDE), Bichine
ț Corneliu(PMP),
Remus Adrian Borza(neafiliat),șanu
Ili Claudiu
-Augustin(PSD), Ionescu
George(PNL), Lungu Tudorița(PNL), Mihalcescu Carmen Ileana(PSD), Popa
Florin(PSD), Spânu Ion(PSD), Suciu Vasile-Daniel(PSD), Varga GladAurel(PNL).
Domnul deputat Alexe Costel(PNL), domnul deputat Simion LucianEduard(PSD), domnul deputat Bogdan Gheorghe Dănut(PSD), domnul
deputat Farago Petru(UDMR) , doamna deputat Pană Doina-Adriana(PSD) și
domnul deputat Zainea Cornel(USR) nu au participat la lucrarile comisiei.
Lucrările Comisiei din data de 9 și 10 mai a.c. s-au desfăşurat în
cadrul grupurilor de lucru constituite în vederea studierii proiectelor de lege
şi a altor documente înregistrate la Comisie.

PREŞEDINTE
Ion CUPĂ

SECRETAR
Petru FARAGO

Consilier parlamentar, Alina Alexandriuc
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