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                                                                                                          4.07.2019 
                                                                              Nr.4c-8/356 

 

SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 

din 1, 2 și 4 iulie 2019 

 

Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic şi-a desfăşurat lucrările în 
zilele de 1, 2 și 4 iulie a.c. 

 Lucrările şedinţei din data de 2 iulie a.c. au fost conduse de domnul 
deputat Ion Cupă, președintele Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic 
din Camera Deputaților. 
 La şedinţa din data de 2 iulie a.c. au participat în calitate de invitați:  
Adi Croitoru, Președintele Agenției Naționale pentru Arii Naturale Protejate; 
Valentin Toma, secretar general în cadrul Agenției Naționale pentru Arii 
Naturale Protejate; Ana-Maria Bușoniu, secretar de stat în cadrul Ministerului 
Fondurilor Europene; Dan Trifu, membru în cadrul Fundației Coaliția Natura 
2000 și Florin Stoican, membru în cadrul Fundației Coaliția Natura 2000. 

 Pe ordinea de zi a ședinței din data de 2 iulie a.c. a figurat proiectul 
de Lege privind modificarea şi completarea unor acte normative din 
domeniul protecţiei mediului (PL-x nr. 315/2019). 

În urma dezbaterilor, proiectul de lege a primit un raport de 
adoptare cu amendamente admise și respinse cu majoritate de voturi. 

La finalizarea ședinței, ordinea de zi a fost suplimentată cu proiectul de 
Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.81/2000 
privind inspecţia tehnică periodică a vehiculelor înmatriculate sau 
înregistrate în România (PL-x nr. 307/2019).  

În urma dezbaterilor, proiectul de lege a primit un aviz favorabil cu 
majoritate de voturi. 

La finalizarea ședinței, membrii Comisiei pentru mediu și echilibru 
ecologic s-au reunit cu membrii Comisiei pentru administrație publică și 
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amenajarea teritoriului pentru a dezbate în ș edință comună proiectul de 
Lege pentru modificarea şi completarea articolului 16 din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.195/2005 privind protecţia mediului (PL-x nr. 
316/2019). 

În urma dezbaterilor, proiectul de lege a primit un raport comun de 
adoptare cu amendamente admise cu majoritate de voturi. 

Lucrările şedinţei comune din data de 2 iulie a.c. au fost conduse de 
domnul deputat Ion Călin, vicepreședinte al Comisiei pentru administrație 
publică și amenajarea teritoriului. 

La şedinţa comună din data de 2 iulie a.c. a participat în calitate de 
invitat Viorel Toma, secretar de stat în cadrul Agenției Naționale pentru 
Protecția Mediului. 

La lucrările Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic din data de 1 
iulie a.c. au fost prezenţi 14 deputaţi din numărul total de 17 membri ai 
comisiei, după cum urmează: Ion Cupă (ALDE), Alexe Costel(PNL), Bichineț 
Corneliu(PMP), Bogdan Gheorghe Dănut(PSD), Farago Petru(UDMR), Remus 
Adrian Borza(PSD), Ilișanu Claudiu -Augustin(PSD), Ionescu George(PNL), 
Lungu Tudorița(PNL), Mih ălcescu Carmen Ileana(PSD), Pană Doina-
Adriana(PSD), Popa Florin(PSD), Spânu Ion(PRO Europa), Varga Glad-
Aurel(PNL).  

Domnul deputat Simion Lucian-Eduard(PSD) a absentat de la lucrările 
comisiei, fiind plecat în delegație oficială.   

Domnul deputat Suciu Vasile-Daniel(PSD) și domnul deputat Zainea 
Cornel(USR) au absentat de la lucrările comisiei. 

La lucrările Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic din data de 2 
iulie a.c. au fost prezenţi 14 deputaţi din numărul total de 17 membri ai 
comisiei, după cum urmează: Ion Cupă (ALDE), Alexe Costel(PNL), Bichineț 
Corneliu(PMP), Bogdan Gheorghe Dănut(PSD), Farago Petru(UDMR), Remus 
Adrian Borza(PSD), Ilișanu Claudiu -Augustin(PSD), Ionescu George(PNL), 
Lungu Tudorița(PNL), Pană Doina -Adriana(PSD), Popa Florin(PSD), Spânu 
Ion (PRO Europa), Varga Glad-Aurel(PNL), Suciu Vasile-Daniel(PSD). 

Domnul deputat Simion Lucian-Eduard(PSD) a fost înlocuit cu doamna 
deputat Teiș Alina(PSD), doamna deputat Mihălcescu Carmen Ileana(PSD) a 
fost înlocuită cu domnul deputat Cocoș Vasile(PSD) și domnul deputat Suciu 
Vasile-Daniel(PSD) a fost înlocuit cu domnul deputat Toma Ilie(PSD). 

La lucrările Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic din data de 4 
iulie a.c. au fost prezenţi 14 deputaţi din numărul total de 17 membri ai 
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comisiei, după cum urmează: Ion Cupă (ALDE), Alexe Costel(PNL), Bichineț 
Corneliu(PMP), Bogdan Gheorghe Dănut(PSD), Farago Petru(UDMR), Remus 
Adrian Borza(PSD), Ilișanu Claudiu -Augustin(PSD), Ionescu George(PNL), 
Lungu Tudorița(PNL), Mih ălcescu Carmen Ileana(PSD), Pană Doina-
Adriana(PSD), Popa Florin(PSD), Spânu Ion(PRO Europa), Varga Glad-
Aurel(PNL).  

Domnul deputat Simion Lucian-Eduard(PSD) a absentat de la lucrările 
comisiei, fiind plecat în delegație oficială.   

Domnul deputat Suciu Vasile-Daniel(PSD) și domnul deputat Zainea 
Cornel(USR) au absentat de la lucrările comisiei. 

Lucrările Comisiei din data de 4 iulie a.c. s-au desfăşurat în cadrul 
grupurilor de lucru constituite în vederea studierii proiectelor de lege şi a 
altor documente înregistrate la comisie. 

 
 
 
 
 
 

 PREȘEDINTE,                                SECRETAR, 
            Ion CUPĂ                                          Petru FARAGO 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consultant parlamentar,  
Ing. Andrei-Georgian Pîrvan 


