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Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 3 
februarie a.c. 

La lucrările Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic din data de 3 februarie 
a.c. au fost prezenţi 16 deputaţi din numărul total de 16 membri ai comisiei. 

În data de 3 februarie a.c., Comisia pentru mediu și echilibru ecologic a Camerei 
Deputaților și Comisia pentru mediu a Senatului s-au întrunit în ședintă comună 
pentru a dezbate proiectele de legi aflate pe ordinea de zi.  

La şedinţa comună din data de 3 februarie a.c. au participat în calitate de 
invitaţi: domnul Daniel Constantin, ministrul Mediului, doamna Daniela Teodoru, 
secretar de stat în cadrul Ministerului Mediului, doamna Cristina Mezdrea, director 
în cadrul Ministerului Mediului, domnul Ionuț Pascu, director cabinet ministru în 
cadrul Ministerului Mediului, domnul Viorel Muscalu, șef serviciu în cadrul 
Ministerului Finanțelor Publice, doamna Adriana Petcu, ministrul Ministerului 
Apelor și Pădurilor, doamna Necea Eugenia, șef serv iciu în cadrul Ministerului 
Apelor și Pădurilor, domnul Pavel Liviu, director în cadrul Ministerului Apelor și 
Pădurilor, domnul Ion Anghel, secretar general adjunct în cadrul Ministerului 
Apelor și Pădurilor , doamna Aldea Corina, director cabinet ministru în cadrul 
Ministerului Apelor și Pădurilor, doamna Olimpia Negru, secretar de stat în cadrul 
Ministerului Apelor și Pădurilor  și domnul Attila Gyorgy, secretar de stat în cadrul 
Ministerului Finanțelor Publice. 

Lucrările şedinţei comune au fost conduse de domnul deputat Remus-Adrian 
Borza, preşedintele Comisie pentru mediu și echilibru ecologic a Camerei 
Deputaților. 

Pe ordinea de zi a şedinței comune din data de 3 februarie a.c. a figurat 
proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2017(Pl-x 7/2017). 



Proiectul de lege are ca obiect stabilirea bugetului de stat pe anul 2017, 
cuprinzând veniturile pe capitole și subcapitole și cheltuielile pe destinații și pe 
ordonatorii principali de credite, detaliate pe părți, capitole, subcapitole, 
paragrafe, respectiv titluri, articole și alineate, bugetele Fondului național unic de 
asigurări sociale de sănătate, creditelor externe, fondurilor externe 
nerambursabile și activităților integral din venituri proprii. 

S-a arătat că proiectul de lege se încadrează în categoria legilor ordinare, 
Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de lege. Consiliul Economic și 
Social a avizat favorabil proiectul de Lege cu observații și propuneri.  

În urma finalizării dezbaterii, membrii comisiilor au hotarât cu majoritate de 
voturi avizarea favorabilă a proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2017, cu 
amendamente respinse. 
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