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SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI
din 17, 18 și 19 octombrie 2017
Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic şi-a desfăşurat lucrările în zilele
de 17, 18 și 19 octombrie a.c.
În data de 17 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 17 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 au hotărât cu majoritate
de voturi (4 voturi împotrivă) avizarea favorabilă a proiectului de lege.
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 17 octombrie a.c. au participat în calitate de
invitaţi:domnul Marin Cojoc, director general în cadrul Ministerului Finan
țelor,
domnul Uță Cristian, șef departament în cadrul Registrului Auto Român și domnul
Istrate Ștețco, secretar de stat în cadrul Ministrului Apelor și Pădurilor.
Pe ordinea de zi ședinței
a
din data de
următoarele:

17 octombrie a.c. au figurat

AVIZE
1. PL-x nr. 308/2017 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.81/2000 privind certificarea încadrării
vehiculelor înmatriculate sau înregistrate în normele tehnice privind siguranţa

circulaţiei rutiere, protecţia mediului şi în categoria de folosinţă conform
destinaţiei, prin inspecţia tehnică periodică.
2. PL-x nr. 311/2017 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.52/2017 privind restituirea sumelor reprezentând taxa
specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule,
taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule şi timbrul de mediu
pentru autovehicule.
3. PL-x nr. 321/2017 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei
Guvernului nr.9/2017 privind prorogarea termenului prevăzut la art.IV din
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.51/2016 pentru modificarea şi completarea
Legii nr.171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice.
SESIZARE ÎN FOND
4. PL-x nr. 277/2017 Propunere legislativă pentru completarea art.67 din
Legea nr.46/2008 - Codul silvic.
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 proiectul de lege a fost avizat favorabil cu
majoritate de voturi (1 vot împotrivă).
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 propunerea legislativă a fost respinsă cu
majoritate de voturi(1 vot împotrivă).
La lucrările Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic din data de 17
octombrie a.c. au fost prezenţi 15 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), Zainea Cornel (USR) fiind absenți: doamna deputat Pană DoinaAdriana (PSD) și domnul deputat Varga Glad-Aurel(PNL).
La lucrările Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic din data de 18 și 19
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), țBichine

Corneliu(PMP), Simion Lucian-Eduard(PSD), Bogdan
Gheorghe Dănut(PSD),
Farago Petru(UDMR), Remus Adrian Borza(neafiliat),
șanu Claudiu
Ili
Augustin(PSD), Lungu Tudori
ța(PNL), Mihalcescu Carmen Ileana(PSD), Popa
Florin(PSD), Răcuci Claudiu-Vasile(PNL), Spânu Ion(PSD), Suciu VasileDaniel(PSD), fiind absenți: doamna deputat Pană Doina-Adriana (PSD), domnul
deputat Varga Glad-Aurel(PNL) și domnul deputat Zainea Cornel (USR).
Lucrările Comisiei din data de 18 și 19 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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