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SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI
din 15, 16 și 17 mai 2018
Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic şi-a desfăşurat lucrările în
zilele de 15, 16 și 17 mai a.c.
La şedinţa din data de 15 mai a.c. au participat în calitate de invitați:
domnul Claudiu Sorin Roșu Mareș, secretar de stat în Ministerul Agriculturii și
Devoltării Rurale; domnul Doru Vișan, secretar de stat în Ministerul Energiei;
domnul Ion Cîmpeanu, secretar de stat în Ministerul Mediului; domnul
Deleanu Dan, subsecretar de stat în Ministerul Apelor și Pădurilor; domnul
Beiu Florin, consilier în Ministerul Agriculturii și Devoltării Rurale ; domnul
Ionașcu Ionel, consilier în Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale; domnul
Dan Buzduga, consilier în Ministerul Finan
țel
or Publice; doamna Vasilica
Imbriscă, șef serviciu în Ministerul Finanțelor Publice ; doamna Andreea
Gușe, consilier în Ministerul Mediului și domnul Cruceanu Sergiu, consilier în
Ministerul Mediului.
Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Ion Cupă,
preşedintele Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic.
Pe ordinea de zi ședinței
a
din data de
următoarele proiecte:

15 mai a.c. au figurat

AVIZE
1. PL-x nr. 218/2018 Proiect de Lege pentru modificarea şi
completarea Ordonanţei Guvernului nr.24 /2016 privind organizarea şi
desfăşurarea activităţii de neutralizare a subproduselor de origine animală
care nu sunt destinate consumului uman.
2. Pl-x nr. 256/2018 Propunere legislativă privind 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.
3. Pl-x nr. 224/2018 Propunere legislativă pentru promovarea
folosirii de mijloace tehnologice pentru reducerea poluării.

4. Pl-x nr. 283/2018 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei
de urgenţã a Guvernului nr.26/2018 privind adoptarea unor ăsuri
m
pentru
siguranţa alimentării cu energie electric.
5. PL-x nr. 285/2018 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei
de urgenţã a Guvernului nr.25/2018 privind modificarea şi completarea unor
acte normative, precum şi pentru aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare.
6. PL-x nr. 300/2018 Proiect de Lege pentru modificarea art.2 din
Legea nr.175/2015 privind ratificarea celui de-al treilea Protocol adiţional
între Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova, semnat la Chişinău
la 10 decembrie 2013, la Acordul între Guvernul României şi Guvernul
Republicii Moldova privind implementarea programului de asistenţă tehnică
şi financiară în baza unui ajutor financiar nerambursabil în valoare de 100
milioane de euro acordat de România Republicii Moldova, semnat la
Bucureşti la 27 aprilie 2010.
SESIZĂRI ÎN FOND
7. Pl-x nr. 154/2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.34 din 23 aprilie 2013
privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi
pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr.18/1991.
8. PL-x nr. 516/2017 Propunere legislativă pentru completarea
art.62 şi modificarea art.110 din Legea nr.46/2008 privind Codul silvic.
La punctul 1 al ordinii de zi, proiectul de Lege a fost avizat favorabil
cu unanimitate de voturi.
La punctul 2 al ordinii de zi, propunerea legislativă a fost avizată
favorabil cu majoritate de voturi (1 abținere).
La punctul 3 al ordinii de zi, propunerea legislativă a fost avizată
negativ cu majoritate de voturi (5 abțineri).
La punctul 4 al ordinii de zi, proiectul de Lege a fost avizat favorabil
cu majoritate de voturi (1 abținere).
La punctul 5 al ordinii de zi, proiectul de Lege a fost avizat favorabil
cu majoritate de voturi (1 abținere).
La punctul 6 al ordinii de zi, proiectul de Lege a fost avizat favorabil
cu majoritate de voturi (1 abținere).
La punctul 7 al ordinii de zi, propunerea legislativă a fost respinsă cu
majoritate de voturi (1 abținere).
La punctul 8 al ordinii de zi, propunerea legislativă a fost respinsă cu
majoritate de voturi.

La lucrările Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic din data de 15
mai a.c. au fost prezenţi toți cei 17 membri ai comisiei, după cum
urmează: Ion Cupă(ALDE), Alexe Costel(PNL), 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), Pană Doina-Adriana(PSD), Popa Florin(PSD), Spânu Ion(PSD),
Suciu Vasile-Daniel(PSD), Varga Glad-Aurel(PNL), Zainea Cornel(USR).
La lucrările Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic din data de 16
mai a.c. au fost prezenţi 16 deputaţi din numărul total de 17 membri ai
comisiei, după cum urmează: Ion Cupă(ALDE), Alexe Costel(PNL), Bichineț
Corneliu(PMP), Simion Lucian-Eduard(PSD), Bogdan Gheorghe Dănut(PSD),
Farago Petru(UDMR),
Remus Adrian Borza(neafiliat),
șanuIliClaudiu
Augustin(PSD), Ionescu George(PNL), Lungu Tudorița(PNL), Mihalcescu
Carmen Ileana(PSD), Pană Doina-Adriana(PSD), Popa Florin(PSD), Spânu
Ion(PSD), Suciu Vasile-Daniel(PSD), Varga Glad-Aurel(PNL).
Domnul deputat Zainea Cornel(USR) nu a participat la lucrările
comisiei.
La lucrările Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic din data de 17
mai a.c. au fost prezenţi 12 deputaţi din numărul total de 17 membri ai
comisiei, după cum urmează: Ion Cupă(ALDE), Alexe Costel(PNL), Bichineț
Corneliu(PMP), Simion Lucian-Eduard(PSD), Remus Adrian Borza(neafiliat),
Ilișanu Claudiu-Augustin(PSD), Ionescu George(PNL), Mihalcescu Carmen
Ileana(PSD), Popa Florin(PSD), Spânu Ion(PSD), Suciu Vasile-Daniel(PSD),
Varga Glad-Aurel(PNL).
Domnul deputat Bogdan Gheorghe Dănut(PSD), domnul deputat
Farago Petru(UDMR), doamna deputat Lungu Tudori
ț
a(PNL), doamna
deputat Pană Doina-Adriana(PSD) și domnul deputat Zainea Cornel(USR) nu
au participat la lucrarile comisiei.
Lucrările Comisiei din data de 16 și 17 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.
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