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SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI
din 21, 22 și 23 februarie 2017
Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 21,
22 și 23 februarie a.c.
La şedinţa din data de 21 februarie a.c. au participat în calitate de invitaţi:
domnul Găman Sorin, director în cadrul Ministerului Economiei, doamna Simion
Ștefania, director executiv din partea Centrului Independent de Mediu, doamna
Roxana Pencea Brădă
țan, coordonator din partea Mining Watch R omânia și
domnul Arsene Cosmin Mădălin, consultant din partea Serban&Musneci
Associates.
Lucrările comisiei din data de 21 februarie a.c. au fost conduse de domnul
deputat Remus-Adrian Borza, preşedintele Comisiei pentru mediu şi echilibru
ecologic.
Pe ordinea de zi a şedinței din data de 21 februarie a.c. au figurat următoarele
proiecte:
FOND
1. Pl-x 835/2015 Propunere legislativă privind interzicerea exportului de lemn;
2. Pl-x nr. 594/2013 Propunere legislativă pentru modificarea Legii minelor
nr.85 din 23 martie 2003 privind interzicerea tehnologiilor de minerit pe bază de
cianuri;
3. Pl-x nr. 538/2016 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.211/2011
privind regimul deşeurilor;
4. Pl-x nr. 224/2016 Proiect de Lege pentru completarea art.11 din Ordonanţa
de urgenţă a Guvernului nr.195/2005 privind protecţia mediului;
La punctul 1 al ordinii de zi, propunerea legislativă a fost amânată.

La punctul 2 al ordinii de zi, propunerea legislativă a fost amânată.
La punctul 3 al ordinii de zi, proiectul de lege a fost amânat.
La punctul 4 al ordinii de zi, proiectul de lege a fost amânat.
La lucrările Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic din ziua de 21 februarie
a.c. au fost prezenţi 8 deputaţi din numărul total de 16 membri ai comisiei,
după cum urmează: Remus-Adrian Borza(ALDE), Alexe Costel(PNL), Bichineţ
Corneliu(PMP), Farago Petru(UDMR), Lungu Tudoriţa(PNL), Răcuci ClaudiuVasile(PNL), Varga Glad-Aurel(PNL), Zainea Cornel (USR), fiind absenți: doamna
deputat Pană Adriana-Doina(PSD), domnul deputat Bogdan GheorgheDănuţ(PSD), doamna deputat Carmen Ileana Mihălcescu(PSD), domnul deputat
Popa Florin(PSD), doamna deputat Radu Ani
șoara(PSD), domnul deputat Simion
Lucian-Eduard(PSD),domnul deputat Spânu Ion(PSD)
și domnul deputat Suciu
Vasile-Daniel(PSD).
La lucrările Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic din ziua de 22 și 23
februarie a.c. au fost prezenţi 15 deputaţi din numărul total de 16 membri ai
comisiei, după cum urmează: Remus-Adrian Borza(ALDE), Alexe Costel(PNL),
Bichineţ
Corneliu(PMP),
Pană
Adriana-Doina(PSD),
Bogdan
GheorgheDănuţ(PSD), Lungu Tudoriţa(PNL), Carmen Ileana Mihălcescu(PSD), Popa
Florin(PSD), Radu Ani
șoara(PSD), Răcuci Claudiu -Vasile(PNL), Simion LucianEduard(PSD), Spânu Ion(PSD), Suciu Vasile-Daniel(PSD), Varga Glad-Aurel(PNL),
Zainea Cornel (USR), fiind absent domnul deputat Farago Petru(UDMR).
Lucrările Comisiei din data de 22 și 23 februarie a.c. s-au desfăşurat în cadrul
grupurilor de lucru constituite în vederea studierii proiectelor de lege şi a altor
documente înregistrate la Comisie.
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