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SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI
din 11 și 12 octombrie 2017
Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic şi-a desfăşurat lucrările în zilele
de 11 și 12 octombrie a.c.
În data de 11 octombrie a.c. a avut loc şedinţa comună a Comisiei pentru
mediu şi echilibru ecologic a Camerei Deputa
ților cu Comisia pentru mediu din
Senat. Lucrările şedinţei comune au fost conduse de domnul senator Allen
Coliban.
Pe ordinea de zi a şedinței comune din data de 11 octombrie a.c. a figurat
proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.63/2017 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2017 (PL-x nr.
302/2017).
În urma dezbaterilor, membrii celor două comisii
unanimitate de voturi amânarea proiectului de lege.

au

hotărât

cu

După finalizarea şedinţei comune, membrii Comisiei pentru mediu şi
echilibru ecologic au continuat dezbaterile asupra ordinii de zi a comisiei.
La şedinţa din data de 11 octombrie a.c. au participat în calitate de
invitaţi:domnul Claudiu Sorin șuRo -Mareș, secretar de stat în Ministerul
Agriculturii și Dezvoltării Rurale, doamna Dicu Elena Clementina, consilier în
cadrul Ministerului Agriculturii
și Dezvoltării Rurale, domnul Tudose Nico lae,
secretar de stat în cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice
și Fondurilor Europene, doamna Baciu Vasilica, director în cadrul Ministerului
Dezvoltării Regionale, Administra
ției Publice și Fondurilor Europene și domnul
deputat Marius Sorin Bota, ini
țiatoru l proiectului de Lege privind promovarea
transportului ecologic (PL-x nr. 195/2016).
Pe ordinea de zi ședinței
a
din data de
următoarele:

11 octombrie a.c. au figurat

AVIZE
1. PL-x nr. 312/2017 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.45/2017 pentru suspendarea Legii nr.217/2016 privind
diminuarea risipei alimentare.
2. PL-x nr. 314/2017 Proiect de Lege pentru modificarea art.5 alin.(7) din
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.34/2013 privind organizarea,
administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi modificarea şi completarea
Legii fondului funciar nr.18/1991.
3. PL-x nr. 315/2017 Proiect de Lege pentru completarea art.8 din
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.34/2000 privind produsele agroalimentare
ecologice.
SESIZARE ÎN FOND
4. PL-x nr. 195/2016 Proiect de Lege privind promovarea transportului
ecologic.
La punctul 1 al ordinii de zi, proiectul de lege a fost avizat favorabil cu
majoritate de voturi(1 vot împotrivă și 1 abținere).
La punctul 2 al ordinii de zi proiectul de lege a fost avizat favorabil cu
majoritate de voturi (1 abținere).
La punctul 3 al ordinii de zi proiectul de lege a fost avizat favorabil cu
unanimitate de voturi.
La punctul 4 al ordinii de zi proiectul de lege a fost
majoritate de voturi(1 vot împotrivă).

adoptat cu

S-a introdus ca punct suplimentar pe ordinea de zi din data de 11
octombrie a.c. proiectul de Lege pentru acceptarea amendamentelor adoptate
prin deciziile 2012/1 şi 2012/2 cu ocazia celei de-a treizecea reuniuni a
Organismului Executiv, la Geneva la 30 aprilie-4 mai 2012, la Protocolul
Convenţiei asupra poluării atmosferice transfrontiere pe distanţe lungi, încheiată
la Geneva la 13 noiembrie 1979, referitor la reducerea acidifierii, eutrofizării şi
nivelului de ozon troposferic, adoptat la Gothenburg la 1 decembrie 1999, şi a
acceptării amendamentelor adoptate prin deciziile 2012/5 şi 2012/6 cu ocazia
celei de-a treizeci şi una reuniuni a Organismului Executiv, la Geneva la 11-13
decembrie 2012, la Protocolul Convenţiei asupra poluării atmosferice
transfrontiere pe distanţe lungi, încheiată la Geneva la 13 noiembrie 1979,
referitor la metalele grele, adoptat la Aarhus la 24 iunie 1998 (Plx-231/2016).

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât cu unanimitate de
voturi întocmirea unui raport suplimentar de adoptare.
La lucrările Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic din data de 11
octombrie a.c. au fost prezenţi 16 deputaţi din numărul total de 17 membri ai
comisiei, după cum urmează: Ion Cupă(ALDE), Costel Alexe(PNL), Bichineț
Corneliu(PMP), Simion Lucian-Eduard(PSD), Bogdan
Gheorghe Dănut(PSD),
Farago Petru(UDMR), Remus Adrian Borza(neafiliat), șanu
Ili
Claudiu Augustin(PSD), Lungu Tudori
ța(PNL), Mihalcescu Carmen Ileana(PSD),
Popa
Florin(PSD), Răcuci Claudiu-Vasile(PNL), Spânu Ion(PSD), Suciu VasileDaniel(PSD), Varga Glad-Aurel(PNL), Zainea Cornel (USR) fiind absentă doamna
deputat Pană Doina-Adriana (PSD).
La lucrările Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic din data de 12
octombrie a.c. au fost prezenţi 14 deputaţi din numărul total de 17 membri ai
comisiei, după cum urmează: Ion Cupă(ALDE), Costel Alexe(PNL), Bichineț
Corneliu(PMP), Simion Lucian-Eduard(PSD), Bogdan
Gheorghe Dănut(PSD),
Remus
Adrian
Borza(neafiliat), șanu
Ili
Claudiu -Augustin(PSD),
Lungu
Tudorița(PNL), Mihalcescu Carmen Ileana(PSD), Popa Florin(PSD), Răcuci ClaudiuVasile (PNL), Spânu Ion(PSD), Suciu Vasile-Daniel(PSD), Varga Glad-Aurel(PNL),
fiind absenți: domnul deputat Farago Petru(UDMR), doamna deputat Pană DoinaAdriana (PSD) și domnul deputat Zainea Cornel (USR).
Lucrările Comisiei din data de 12 octombrie 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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