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SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI
din 12, 13 și 14 iunie 2018

Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic şi-a desfăşurat lucrările în
zilele de 12, 13 și 14 iunie a.c.
În data de 12 iunie a.c. a avut loc şedinţa comună a Comisiei pentru
mediu şi echilibru ecologic cu Comisia pentru industrii și servicii . Lucrările
şedinţei comune au fost conduse de domnul deputat Iancu Iulian,
președintele Comisiei pentru industrii și servicii.
La ședința comisiilor au participat în calitate de invitați: doamna
Racasanu Georgeta Felicia, director general adjunct în Ministerul Energiei;
domnul Alicus Viorel, director general în Autoritatea
țională
Na de
Reglementare în Domeniul Energiei; domnul Zoltan Nagy-Bege,
vicepreședinte în Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul
Energiei; domnul Lungu Ion, președinte la Asociația Furnizorilor de Energie
Electrică din Romania; domnul Lefter Viorel, președinte în Organizaţia
Patronală a Producătorilor de Energie din Surse Regenarabile din România;
domnul Moise Martin, vicepre
ședinte în
Organizaţia Patronală a
Producătorilor de Energie din Surse Regenarabile din România; doamna
Dinescu Daniela, director în Asociația Română pentru Energie Eoliană;
Mircea Rusu, director în Asociația Română pentru Energie Eoliană ; domnul
Adrian Borotea, director în Asociația Română pentru Energie Eoliană/CEZ
România; domnul Bogdan Valter, director în Grupul Engie.
Pe ordinea de zi a şedinței comune a figurat proiectul de Lege pentru
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.24/2017 privind
modificarea şi completarea Legii nr.220/2008 pentru stabilirea sistemului de
promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie şi pentru
modificarea unor acte normative (PL-x nr. 198/2017).
În urma dezbaterilor, membrii celor două comisii au hotărât cu
majoritate de voturi adoptarea proiectului de lege cu amendamente
admise.
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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 12 iunie a.c. au participat în calitate de invitați
domnul: Dumitru Georgescu, consilier juridic în Ministerul Agriculturiiși
Dezvoltării Rurale; doamna Cornelia Bălănică Dragomir, vicepreședinte în
Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate; domnul Ionel Petre,
vicepreședinte în Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate; doamna
Florina Andrei, consilier juridic în Agen
ția Națională pentru Arii Naturale
Protejate.
Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Ion Cupă,
preşedintele Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic.
Pe ordinea de zi ședinței
a
din data de
următoarele proiecte:

12 iunie a.c. au figurat

AVIZ
1. PL-x nr. 339/2018- Propunere legislativă privind modificarea Legii
33 din 27 mai 1994 privind exproprierea pentru cauză publică.
SESIZĂRI ÎN FOND
2. PL-x nr. 235/2018- Proiect de Lege pentru modificarea art.9
alin.(21) din Ordonanţa de urgenţa a Guvernului nr.34/2013 privind
organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru
modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr.18/1991.
3. PL-x nr. 281/2018- Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei
de urgenţã a Guvernului nr.13/2018 pentru modificarea unor acte normative
din domeniul protecţiei mediului.
4. PL-x nr. 322/2018- Proiect de Lege pentru abrogarea art.9 din
Legea nr.289/2002 privind perdelele forestiere de protecţie.
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 adoptat cu
majoritate de voturi (1 abținere).
La punctul 3 al ordinii de zi, proiectul de lege a fost adoptat cu
majoritate de voturi.
La punctul 4 al ordinii de zi, proiectul de lege a fost adoptat cu
unanimitate de voturi.
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La lucrările Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic din data de 12
iunie a.c. au fost prezenţi 16 deputaţi din numărul total de 17 membri ai
comisiei, după cum urmează: Ion Cupă(ALDE), Alexe Costel(PNL), Bichineț
Corneliu(PMP), Simion Lucian-Eduard(PSD), Bogdan Gheorghe Dănut(PSD),
Farago Petru(UDMR), Remus Adrian Borza(neafiliat), Ilișanu ClaudiuAugustin(PSD), Ionescu George(PNL), Lungu Tudori
ța(PNL),
Mihalcescu
Carmen Ileana(PSD), Pană Doina-Adriana(PSD), Popa Florin(PSD), Suciu
Vasile-Daniel(PSD), Varga Glad-Aurel(PNL), Zainea Cornel(USR).
Domnul deputat Spânu Ion(PSD) nu a participat la lucrările comisiei.
La lucrările Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic din data de 13
iunie a.c. au fost prezenţi 15 deputaţi din numărul total de 17 membri ai
comisiei, după cum urmează: Ion Cupă(ALDE), Alexe Costel(PNL), Bichine
ț
Corneliu(PMP), Simion Lucian-Eduard(PSD), Bogdan Gheorghe Dănut(PSD),
Farago Petru(UDMR), Remus Adrian Borza(neafiliat),
șanu IliClaudiu
Augustin(PSD), Ionescu George(PNL), Lungu Tudorița(PNL), Mihalcescu
Carmen Ileana(PSD), Pană Doina-Adriana(PSD), Popa Florin(PSD), Suciu
Vasile-Daniel(PSD), Varga Glad-Aurel(PNL).
Domnul deputat Spânu Ion(PSD)
și domnul
Cornel(USR) nu au participat la lucrările comisiei.

deputat

Zainea

La lucrările Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic din data de 14
iunie a.c. au fost prezenţi 15 deputaţi din numărul total de 17 membri ai
comisiei, după cum urmează: Ion Cupă(ALDE), Alexe Costel(PNL), Bichine
ț
Corneliu(PMP), Simion Lucian-Eduard(PSD), Bogdan Gheorghe Dănut(PSD),
Farago Petru(UDMR), Remus Adrian Borza(neafiliat),șanu
Ili Claudiu
Augustin(PSD), Ionescu George(PNL), Lungu Tudori
ța(PNL), Mihalcescu
Carmen Ileana(PSD), Pană Doina-Adriana(PSD), Suciu Vasile-Daniel(PSD),
Popa Florin(PSD), Varga Glad-Aurel(PNL).
Domnul deputat Spânu Ion(PSD)
și domnul
Cornel(USR) nu au participat la lucrările comisiei.

deputat

Zainea

Lucrările Comisiei din data de 13 și 14 iunie 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
Ion CUPĂ

SECRETAR
Petru FARAGO

Întocmit,
Referent, Andreea-Larisa Vlasin
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