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PROCES VERBAL 

din zilele de 8, 9, 10 şi 11 aprilie 2014 
 
 

Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic şi-a desfăşurat lucrările în perioada 8-11 
aprilie 2014. 
 
În zilele de 8 şi 9 aprilie a.c., lucrările s-au desfăşurat în cadrul grupurilor de lucru 
constituite în vederea studierii proiectelor de lege şi a altor documente înregistrate la 
Comisie.  
La lucrările comisiei din data de 8 şi 9 aprilie a.c., din numărul total de 21 membri ai 
Comisiei au fost prezenţi 19 deputaţi, fiind absenţi: doamna deputat Pană Adriana-Doina 
(PSD) şi domnul deputat Cozmanciuc Corneliu Mugurel  (PNL) – plecat în delegaţie 
oficială. 
 
În zilele de 10 şi 11 aprilie a.c., membrii Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic au 
efectuat o vizită de lucru la Bistriţa Năsăud unde au avut loc o serie de întâlniri cu 
autorităţile publice locale, urmate de vizitarea mai multor obiective legate de mediu din 
judeţ. 
 
Şedinţa Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic din data de 11 aprilie a.c. s-a ţinut la 
Palatul Administrativ unde au avut loc dezbateri generale asupra proiectului de Lege 
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.34/2013 privind organizarea, 
administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea 
Legii fondului funciar (PL-x nr. 226/2013). 
La dezbateri au participat în calitate de invitaţi reprezentanţii autorităţilor publice locale 
din zonă, printre care: preşedintele Consiliului Judeţean - domnul Radu Moldovan, 
primarul comunei Matei – domnul Vasile Encian, primarul comunei Parva - domnul Ioan 
Strugari, primarul comunei Rodna – domnul Alexandru Năşcan. 
 
Lucrările comisiei din data de 11 aprilie a.c. au fost conduse de doamna deputat Carmen 
Ileana Moldovan, preşedintele Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic. 



 
În cele două zile ale vizitei de lucru, membrii comisiei au vizitat mai multe obiective legate 
de mediu, precum: depozitul de deşeuri de la Tărpiu, fabrica Frasinul, din localitatea Ilva 
Mică, o nouă microhidrocentrală amenajată şi pusă în funcţiune în comuna Şanţ, o fabrică 
de prelucrare a lemnului din Lunca Ilvei. 
Deputaţii prezenţi au participat, de asemenea,  la o acţiune de împădurire a parcului din 
centrul staţiunii Sîngeorz-Băi, eveniment la care au s-au alăturat şi reprezentanţii Ocolului 
Silvic din localitate, precum şi o grupă de elevi. 
 
La lucrările comisiei din data de 10 şi 11 aprilie a.c., din numărul total de 21 membri ai 
Comisiei au fost prezenţi 20 deputaţi, fiind absent domnul deputat Cozmanciuc Corneliu 
Mugurel  (PNL) – plecat în delegaţie oficială. 

 
 
 

PREŞEDINTE,                SECRETAR, 
 

CARMEN MOLDOVAN                   VASILE DANIEL SUCIU 


