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SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI
din 28-30 octombrie 2014
Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic şi-a desfăşurat lucrările în
perioada 28-30 octombrie 2014.
La şedinţa din data de 28 octombrie a.c. au participat ca invitaţi: domnul
Albulescu Mihai, secretar de stat în cadrul Ministerului Economiei,
Departamentul pentru Energie. şi doamna Răcăşanu Felicia, director
general în cadrul în cadrul Ministerului Economiei, Departamentul pentru
Energie.
Lucrările comisiei din data de 28 octombrie a.c. au fost conduse de
doamna deputat Carmen Ileana Moldovan, preşedintele Comisiei pentru
mediu şi echilibru ecologic.
Pe ordinea de zi au figurat următoarele puncte:
AVIZE
1. PLx486/08.10.2014 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei
Guvernului nr.29/2014 pentru modificarea art.6 alin.(2) din Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr.34/2000 privind produsele agroalimentare
ecologice, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul produselor
agroalimentare ecologice
2. Plx479/08.10.2014 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei
Guvernului nr.28/2014 privind unele măsuri pentru dezvoltarea
infrastructurii de stocare a energiei electrice şi de echilibrare a Sistemului
electroenergetic national, prin construirea şi operarea centralelor
hidroelectrice cu acumulare prin pompaj cu putere instalată mai mare de
15 MW.
3. E40-s/2014 Propunere de regulament al Parlamentului European şi al
Consiliului privind cerinţele referitoare la limitele emisiilor și omologarea de
tip pentru motoarele cu ardere internă pentru echipamentele mobile fără
destinaţie rutieră [COM (2014)581]

4. E33/2014 Comunicare a Comisiei către Parlamentul European şi
Consiliului Eficienţa energetică și contribuţia sa la securitatea energetică și
cadrul pentru politica privind schimbările climatice
şi
energia
pentru
2030 [COM (2014)520]
La punctul 1 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost avizat
favorabil cu unanimitate de voturi.
La punctul 2 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost avizat
favorabil cu unanimitate de voturi.
La punctul 3 al ordinii de zi, pentru respectiva propunere de
regulament s-a întocmit un proces verbal prin care se constată
conformitatea cu principiul subsidiarităţii.
La punctul 4 al ordinii de zi, pentru respectiva comunicare s-a întocmit
un proiect de opinie favorabil cu unanimitate de voturi.
La lucrările Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic din 28 octombrie
a.c, au fost prezenţi 21 deputaţi din numărul total de 22 membri după cum
urmează: Carmen Ileana Moldovan(PSD), Cioată Cezar (PC-PLR), Peia
Ninel(PSD),Varga Lucia-Ana(PNL), Suciu Vasile-Daniel(PNL), Thuma Hubert
Petru Ştefan (PNL), Alexe Costel (PNL), Burlacu Ştefan (PP-DD), Cosma
Vlad-Alexandru(PSD), Cozmanciuc Corneliu Mugurel (PNL), Manea Victor
Gheorghe (PNL), Marcoci Vlad(PSD), Marica Petru-Sorin (PSD), Mihai
Aurelian (neafiliat), Mihăilă Ioan (PSD), Molnar Zsolt (UDMR), Moţ
Constantin-Stelian-Emil(PSD), Muntean Mircia(PSD), Negruţ Clement
(neafiliat), Tiuch Cătălin(PSD), Ţigăeru Roşca Laurenţiu (PSD),fiind absentă
doamna deputat Doina Adriana Pană (PSD).
La lucrările Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic din data de 29 -30
octombrie a.c, au fost prezenţi 21 deputaţi din numărul total de 22
membri după cum urmează: Carmen Ileana Moldovan(PSD), Cioată Cezar
(PC-PLR),Peia Ninel(PSD),Varga Lucia-Ana(PNL), Suciu Vasile-Daniel(PNL),
Thuma Hubert Petru Ştefan (PNL), Alexe Costel (PNL), Burlacu Ştefan (PPDD), Cosma Vlad-Alexandru(PSD), Cozmanciuc Corneliu Mugurel (PNL),
Manea Victor Gheorghe (PNL), Marcoci Vlad(PSD), Marica Petru-Sorin
(PSD), Mihai Aurelian (neafiliat), Mihăilă Ioan (PSD), Molnar Zsolt (UDMR),
Moţ Constantin-Stelian-Emil(PSD), Muntean Mircia(PSD), Negruţ Clement
(neafiliat), Tiuch Cătălin(PSD), Ţigăeru Roşca Laurenţiu (PSD),fiind absentă
doamna deputat Doina Adriana Pană (PSD).
Lucrările Comisiei din data de 29 şi 30 octombrie 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,
CARMEN ILEANA MOLDOVAN

