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10.04.2017
Nr. 4C-27/191
SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI
din 4, 5 și 6 aprilie 2017
Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 4 ,5
și 6 aprilie a.c.
La şedinţa din data de 4 aprilie a.c. au participat în calitate de invitaţi: domnul
Istrate Ștețco, secretar de stat în cadrul Ministerului Apelor și Pădurilor, doamna
Luiza Bratu, consilier în cadrul Ministerului Apelor
și Pădurilor, domnul Claudiu
Platon, consilier în cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publ ice
și Fondurilor Europene, domnul Iulian Lenta, consilier în cadrul Ministerului
Dezvoltării Regionale, Administra
ției Publice și Fondurilor Europene, doamna
Vasilica Vată, consilier în cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administra
ției
Publice și
Fondurilor Europene și doamna Elena Filip, consilier în cadrul
Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.
Lucrările comisiei din data de 4 aprilie 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 4 aprilie a.c. au figurat următoarele
proiecte:
AVIZ
1. PL-x nr. 165/2017 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.16/2017 privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă
a Guvernului nr.3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în
agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art.2 din Legea
nr.36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură.
SESIZĂRI ÎN FOND
2. PL-x nr. 837/2015 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea
Legii fondului funciar nr.18/1991.
3. PL-x nr. 195/2016 Proiect
ecologic.

de

Lege

privind

promovarea

transportului

4. PL-x 270/2016 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.9/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.195/2005 privind protecţia mediului, precum şi pentru modificarea
art.3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.32/2015 privind înfiinţarea
Gărzilor forestiere.
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, propunerea legislativă a fost adoptată cu
amendamente cu unanimitate de voturi.
La punctul 3 al ordinii de zi, proiectul de lege a fost amânat cu unanimitate de
voturi.
La punctul 4 al ordinii de zi, proiectul de lege a fost amânat cu unanimitate de
voturi.
DIVERSE
În şedinţa din 4 aprilie a.c., a fost prezentat de către domnul deputat Remus
Borza, preşedintele Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic Regulamentul de
organizare şi funcţionare al Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic. Supus
dezbaterii, Regulamentul sus-menţionat a fost adoptat cu unanimitate de voturi.
La lucrările Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic din data de 4 aprilie 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), Farago Petru(UDMR), Ilișanu ClaudiuAugustin(PSD), Lungu Tudoriţa(PNL), Carmen Ileana Mihălcescu(PSD), Popa
Florin(PSD), Răcuci Claudiu-Vasile(PNL), Simion Lucian-Eduard(PSD), Spânu
Ion(PSD), Suciu Vasile-Daniel(PSD), Varga Glad-Aurel(PNL), Zainea Cornel (USR),
fiind absent domnul deputat Bogdan Gheorghe-Dănuţ(PSD).
La lucrările Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic din data de 5 și 6 aprilie
a.c. au fost prezenţi 14 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), Ilișanu Claudiu -Augustin(PSD), Lungu
Tudoriţa(PNL), Carmen Ileana Mihălcescu(PSD), Popa Florin(PSD), Răcuci ClaudiuVasile(PNL), Simion Lucian-Eduard(PSD), Spânu Ion(PSD), Suciu VasileDaniel(PSD), Varga Glad-Aurel(PNL), Zainea Cornel (USR), fiind absen
ți domnul
deputat Bogdan Gheorghe-Dănuţ(PSD) și domnul deputat Farago Petru(UDMR).

Lucrările Comisiei din data de 5 și 6 aprilie 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,
av.dr. Remus-Adrian Borza

SECRETAR,
Farago PETRU

