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SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 
din 12 și 13 septembrie 2018 

 Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic şi-a desfăşurat lucrările în 
zilele de 12 și 13 septembrie a.c. 
 La şedinţa din data de 12 septembrie a.c. au participat în calitate de 
invitați:domnul Cîmpeanu Ion, secretar de stat în Ministerul Mediului și 
domnul Cruceanu Sergiu Gabriel, șef serviciu în cadrul Ministerului Mediului.  
 Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Lucian Eduard 
Simion, vicepreşedintele Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic.  

Pe ordinea de zi a ședinței din data de 12 septembrie  a.c. au figurat 
următoarele proiecte:  

SESIZĂRI ÎN FOND  
  1. Pl-x nr.825/2015 Proiect de Lege pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative, în vederea transpunerii unor acte juridice 
ale Uniunii Europene în domeniul protecţiei mediului. 
 2. COM(2018)385 Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI 
EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI de instituire a unui program pentru mediu şi 
politici climatice (LIFE) şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1293/2013. 
 La punctul 1 al ordinii de zi, proiectul de Lege a fost amânat cu 
unanimitate  de voturi. 
 La punctul 2 al ordinii de zi, propunerea de regulament a primit un 
proiect de opinie favorabil. 

DIVERSE 
 În ședința din data de 12 septembrie a.c., domnul deputat Lucian 
Eduard Simion, vicepreşedintele Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic a 
comunicat membrilor comisie prezenti la ședință că în data de 18 
septembrie a.c. va avea loc vizita în România a unei delegații a grupului 
omolog din Parlamentul eston. În cadrul întalnirii vor fi abordate teme 
generale privind mediul și economia. 
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 La lucrările Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic din data de 12 
septembrie a.c. au fost prezenţi 16 deputaţi din numărul total de 17 
membri ai comisiei, după cum urmează: Alexe Costel(PNL), Bichineț 
Corneliu(PMP), Simion Lucian-Eduard(PSD), Bogdan Gheorghe Dănut(PSD), 
Farago Petru(UDMR), Remus Adrian Borza(neafiliat), Ilișanu Claudiu-
Augustin(PSD), Ionescu George(PNL), Lungu Tudorița(PNL), Mihalcescu 
Carmen Ileana(PSD), Pană Doina-Adriana(PSD), Popa Florin(PSD), Spânu 
Ion(PSD), Suciu Vasile-Daniel(PSD), Varga Glad-Aurel(PNL), Zainea 
Cornel(USR).   
 Domnul deputat Ion Cupă(ALDE) nu a participat la lucrările comisie 
fiind plecat în delegatie oficială.  
  La lucrările Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic din data de 13 
septembrie a.c. au fost prezenţi 14 deputaţi din numărul total de 17 
membri ai comisiei, după cum urmează: Alexe Costel(PNL), Bichineț 
Corneliu(PMP), Simion Lucian-Eduard(PSD), Bogdan Gheorghe Dănut(PSD), 
Remus Adrian Borza(neafiliat), Ilișanu Claudiu -Augustin(PSD), Ionescu 
George(PNL), Lungu Tudorița(PNL), Mihalcescu Carmen Ileana(PSD), Pană 
Doina-Adriana(PSD), Popa Florin(PSD), Spânu Ion(PSD), Suciu Vasile-
Daniel(PSD), Varga Glad-Aurel(PNL).  
 Domnul deputat Ion Cupă(ALDE) nu a participat la lucrările comisie 
fiind plecat în delegatie oficială.  
 Domnul deputat Farago Petru(UDMR) și domnul deputat Zainea 
Cornel(USR) au absentat de la lucrările comisie.  
 Lucrările Comisiei din data de 13 septembrie a.c. s-au desfăşurat în 
cadrul grupurilor de lucru constituite în vederea studierii proiectelor de lege 
şi a altor documente înregistrate la Comisie. 
 
 

      VICEPREŞEDINTE                 SECRETAR 
   Lucian Eduard SIMION                      Petru FARAGO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consilier parlamentar, Alina Alexandriuc 


