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SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI
din 21 și 22 decembrie 2015
Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 21
și 22 decembrie a.c..
La şedinţa din data de 21 decembrie a.c. au participat în calitate de invitaţi:
domnul Buică Nicuşor Marian, Secretar de stat, Ministerul Fondurilor Europene,
doamna Arat Oana, Director general, Ministerul Fondurilor Europene, şi domnul
Gyorgy Attila, Secretar de stat, Ministerul Finanţelor Publice.
Lucrările comisiei din data de 21 și 22 decembrie a.c au fost conduse de doamna
deputat Carmen Ileana Moldovan, preşedintele Comisiei pentru mediu şi
echilibru ecologic.
Pe ordinea de zi a şedinţei din 21 decembrie a figurat următoarul punct:
SESIZARE ÎN FOND
1.PL-x 646/2015 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.34/2015 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea
absorbţiei fondurilor externe nerambursabile.
La punctul 1 al ordinii de zi, proiectul de lege a fost adopat cu majoritate de
voturi cu amendamente.
Pe ordinea de zi a şedinţei din 22 decembrie au figurat următoarele puncte:
AVIZE
1.PLx 863/2015 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.46/2015 pentru stabilirea unor măsuri financiare şi pentru
modificarea şi completarea unor acte normative.
2.PLx 842/2015- Proiect de Lege privind combaterea risipei alimentare.
3.PLx 851/2015- Propunere legislativă privind diminuarea risipei alimentare.

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, proiectul de lege a fost avizat negativ cu
unanimitate de voturi.
La punctul 3 al ordinii de zi, propunerea legislativă, a fost avizată negativ cu
unanimitate de voturi.
La lucrările Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic din zilele de 21 și 22
decembrie a.c. au fost prezenţi 17 deputaţi din numărul total de 20 membri ai
comisiei, după cum urmează: Carmen Ileana Moldovan (PSD), Cioată Cezar
(neafiliat), Peia Ninel (PSD), Varga Lucia-Ana (PNL), Suciu Vasile-Daniel (PSD),
Thuma Hubert Petru Ştefan (PNL), Alexe Costel (PNL), Burlacu Ştefan (ND),
Cosma Vlad-Alexandru (PSD), Manea Victor-Gheorghe (PNL), Marica Petru-Sorin
(PSD), Aurelian Mihai (PNL), Mihăilă Ioan (PSD), Muntean Mircia (PSD), Negruţ
Clement (neafiliat), Pană Adriana-Doina (PSD), Ţigăeru Roşca Laurenţiu (PSD)
fiind absenţi: domnul Marcoci Vlad (PSD), domnul Molnár Zsolt (UDMR), domnul
Moţ Constantin-Stelian-Emil (PSD).
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