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SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 
din 7 , 8 și 9 martie 2017 

 

Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 7, 8 
și 9 martie a.c. 

La şedinţa din data de 8 martie a.c. au participat în calitate de invitaţi: domnul 
Ciprian Roșca, secretar de stat, domnul Bogdan Ghinea, consilier, doamna Ilinca 
Margineanu, consilier și doamna Elena Cucoș, șef birou  din partea Ministerului 
Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, doamna 
Elena Filip, consilier din partea  Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, 
doamna Ileana Spiridon, director general adjunct din partea Agenției Națională de 
Cadastru și Publicitate Imobiliară,  domnul deputat Ion Stelian Cristian(USR), 
domnul deputat Lupescu Dumitru(USR), domnul deputat Nicușor Daniel-Dan(USR) 
și domnul Dan Trifu, vicepreședinte Fundația Eco-Civica. 

Lucrările comisiei din data de 8 martie 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 8 martie a.c. au figurat următoarele 
proiecte: 

FOND  

1. Pl-x nr. 96/2016 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 
nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul 
localităţilor; 

2. Pl-x nr. 460/2016 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.18/2016 privind amenajarea spaţiului maritim;  

3. Pl-x nr. 837/2015 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea 
Legii fondului funciar nr.18/1991; 



4. Pl-x nr.457/2016 Proiect de Lege pentru completarea art.9 din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.34/2013 privind organizarea, administrarea şi 
exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii 
fondului funciar nr.18/1991. 

La punctul 1 al ordinii de zi, proiectul de lege a fost amânat cu unanimitate de 
voturi.  

La punctul 2 al ordinii de zi, proiectul de lege a fost adoptat cu unanimitate de 
voturi.  

La punctul 3 al ordinii de zi, propunerea legislativă a fost amânată.  

La punctul 4 al ordinii de zi, proiectul de lege a fost respins cu unanimitate de 
voturi.  

DIVERSE 

În şedinţa din data de 8 martie a.c., domnul deputat Remus-Adrian Borza, 
președintele Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic a comunicat membrilor 
comisie prezenti la ședință că în data de 21 martie a.c., va avea loc vizita de lucru 
în România a unei delegații a Comisiei parlamentare de inverstigare și cercetare a 
activităților ilegale de gestionare a deșeurilor din Parlamentul Italian. Întâlnirea de 
lucru comună cu membrii celor două comisii de mediu din Parlamentul României   
va avea pe agenda de lucru următoarele  teme: traficul transfrontalier al 
deşeurilor, în special a celor provenite din Italia, funcţionarea gestionării 
deşeurilor în Romania în acord cu legislaţia comunitară in vigoare și activităţile  de 
prevenire şi combatere a fenomenelor ilegale ce deriva din gestionarea deşeurilor. 

În continuare, domnul președinte Remus -Adrian Borza a amintit de invitația 
primită de a vizita fabrica de prelucrare a meterialelor reciclabile, Green Group 
Buzău.  

La lucrările Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic din ziua de 7 și 8 martie 
a.c. au fost prezenţi 11 deputaţi din numărul total de 16 membri ai comisiei 
după cum urmează: Remus-Adrian Borza(ALDE), Alexe Costel(PNL), Bichineţ 
Corneliu(PMP), Bogdan Gheorghe-Dănuţ(PSD), Farago Petru(UDMR), Lungu 
Tudoriţa(PNL), Carmen Ileana Mihălcescu(PSD), Popa Florin(PSD), Răcuci Claudiu-
Vasile(PNL), Varga Glad-Aurel(PNL), Zainea Cornel (USR), fiind absenți:  doamna 
deputat Pană Adriana-Doina(PSD), domnul deputat Ilișanu Claudiu -
Augustin(PSD), domnul deputat Suciu Vasile-Daniel(PSD), domnul deputat Simion 
Lucian-Eduard(PSD),  și domnul deputat Spânu Ion(PSD).  

http://www.green-group.ro/ro/�


La lucrările Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic din ziua de 9 martie a.c. 
au fost prezenţi 9 deputaţi din numărul total de 16 membri ai comisiei după 
cum urmează: Remus-Adrian Borza(ALDE), Alexe Costel(PNL), Bichineţ 
Corneliu(PMP), Bogdan Gheorghe-Dănuţ(PSD), Lungu Tudoriţa(PNL), Carmen 
Ileana Mihălcescu(PSD), Popa Florin(PSD), Răcuci Claudiu-Vasile(PNL), Varga 
Glad-Aurel(PNL) fiind absenți:  doamna deputat Pană Adriana-Doina(PSD),domnul 
deputat Farago Petru(UDMR), domnul deputat Ilișanu Cla udiu-Augustin(PSD), 
domnul deputat Suciu Vasile-Daniel(PSD), domnul deputat Simion Lucian-
Eduard(PSD), domnul deputat Spânu Ion(PSD) și domnul deputat Zainea Cornel 
(USR).  

Lucrările Comisiei din data de 7 și 9 martie 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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