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SINTEZA LUCRĂRILOR  COMISIEI  

din 19, 20 și 21 iunie 2018 

 

 Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic şi-a desfăşurat lucrările în 
zilele de 19, 20 și 21 iunie a.c. 

 La şedinţa din data de 19 iunie a.c. au participat în calitate de 
invitați:  domnul Ilie Covrig, secretar de stat în Ministerul Apelor și Pădurilor, 
domnul Iacob Dănuț, director în Ministerul Apelor și Pădurilor, domnul Dorin 
- Octavian Corcheș, vicepreședintele Administrației Fondului pentru Mediu si 
doamna deputat Fădor Angelica, inițiatorul proiectului de lege PL-x 
nr.125/2018. 

 Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Ion Cupă, 
preşedintele Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic.  

Pe ordinea de zi a ședinței din data de 19 iunie a.c. au figurat 
următoarele proiecte:  

SESIZĂRI ÎN FOND  

  1. PL-x nr.125/2018 Proiect de Lege privind trecerea unor suprafeţe 
de fond forestier din grupa I funcţională-vegetaţia forestieră cu funcţii 
speciale de protecţie din domeniul public al statului şi din administrarea 
Regiei Naţionale a Pădurilor -Romsilva în domeniul public al unor unităţi 
administrativ-teritoriale. 

 2. PL-x nr. 282/2018 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei 
de urgenţã a Guvernului nr.20/2018 pentru completarea art.5 din Ordonanţa 
Guvernului nr.80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru 
autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice 

La punctul 1 al ordinii de zi, proiectul de Lege a fost adoptat cu 
unanimitate de voturi. 
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La punctul 2 al ordinii de zi, proiectul de Lege a fost adoptat cu 
majoritate de voturi(1 vot împotrivă). 

 La lucrările Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic din data de 19 
iunie 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), 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), Zainea Cornel(USR).   

 Domnul deputat Varga Glad-Aurel(PNL) a fost înlocuit cu doamna 
deputat Fădor Angelica. 

 La lucrările Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic din data de 20 
și 21  iunie a.c. au fost prezenţi 15 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), 
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).  

 Domnul deputat Varga Glad-Aurel(PNL) și domnul deputat Zainea 
Cornel(USR) nu au participat la lucrările comisiei. 

 Lucrările Comisiei din data de 20 și 21 iunie 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                         SECRETAR 
                       Ion CUPĂ                                         Petru FARAGO 
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