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SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI
din 19, 20 și 21 februarie 2019

Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic şi-a desfăşurat lucrările în
zilele de 19, 20 și 21 februarie a.c.
Lucrările şedinţei din data de 19 februarie a.c. au fost conduse de
domnul deputat Lucian-Eduard Simion, vicepreședinte al Comisiei pentru
mediu şi echilibru ecologic din Camera Deputaților.
La şedinţa din data de 19 februarie a.c. au participat în calitate de
invitați: domnul Coroamă Daniel, Secretar de Stat în cadrul Ministerului
Apelor și Pădurilor ; doamna Amelia Turtureanu, consilier superior în cadrul
Ministerului Mediului și doamna Gușe Andreea, consilier în cadrul Ministerului
Mediului.
Pe ordinea de zi aședinței din data de
următoarele proiecte:

19 februarie a.c. au figurat

AVIZ
1. PL-x nr. 16/2019 Proiect de Lege pentru modificarea art.2 din
Legea nr.192/2010 privind trecerea unor drumuri forestiere, a căilor ferate
forestiere şi a lucrărilor de corectare a torenţilor din domeniul public al
statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva în
domeniul public al unor unităţi administrativ teritoriale şi în administrarea
consiliilor locale ale acestora.
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SESIZĂRI IN FOND
2. PL-x nr. 691/2018 Propunere legislativă pentru completarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 34/2015 privind reglementarea unor
măsuri pentru stimularea absorbţiei fondurilor externe nerambursabile.
3. COM(2019)22 Document de reflecţie către o Europă durabilă până
în 2030.
La punctul 1 al ordinii de zi, proiectul de lege a fost amânat cu
majoritate de voturi.
La punctul 2 al ordinii de zi, propunerea legislativă a primit un raport
comun de adoptare cu unanimitate de voturi.
La punctul 3 al ordinii de zi, comunicarea a primit un proiect de
opinie favorabil cu unanimitate de voturi.
DIVERSE
Domnul Lucian-Eduard Simion, vicepre
ședinte al Comisiei pentru
mediu și echilibru ecologic a prezentat membrilor comisiei solicitarea
Asociației „Grupul de Socializare Locală” (G.S.L.) privind organizarea unor
deplasări la Depozitul de De
șeuri Vidra, respectiv la Depozitul de Deșeuri
Glina împreuna cu reprezentanții G .S.L. Asociația are ca scop implicarea în
promovarea și apărarea intereselor cetățenilo r în vederea cre
șterii calității
vieții conform standardelor europene și al asigurării la un mediu sănătos, la
promovarea proiectelor de infrastructura de interes localși regional,
dezvotarea de utilități publice, educație, sănătate, agreement, protecție a
mediului, spații verzi și implicarea în susținerea de proiecte de finanțare,
asigurarea transparenței instituțiilor în fața cetățeanului. Membrii comisiei
vor analiza propunerea și vor lua o decizie în cadrul unei ședinte ulterioare.
La lucrările Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic din data de 19
februarie a.c. au fost prezenţi 14 deputaţi din numărul total de 17
membri ai comisiei, după cum urmează: Alexe Costel(PNL), țBichine
Corneliu(PMP), Simion Lucian-Eduard(PSD), Bogdan Gheorghe Dănuț(PSD),
Farago Petru(UDMR), Remus Adrian Borza(neafiliat),
șanu IliClaudiu
Augustin(PSD), Ionescu George(PNL), Lungu Tudori
ța(PNL), Pană Doina
-
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Adriana(PSD), Popa Florin(PSD),
Aurel(PNL), Zainea Cornel(USR).

Spânu

Ion(neafiliat),

Varga

Glad-

Domnul deputat Ion Cupă (ALDE) nu a participat la lucrările comisiei
fiind plecat în delegație oficială.
Doamna deputat Mihălcescu Carmen Ileana(PSD) a fost înlocuită cu
domnul deputat Neață Eugen(PSD).
Domnul deputat Suciu Vasile-Daniel(PSD) a absentat de la lucrările
comisiei.
La lucrările Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic din data de 20
februarie a.c. au fost prezenţi 13 deputaţi din numărul total de 17
membri ai comisiei, după cum urmează: Alexe Costel(PNL), țBichine
Corneliu(PMP), Simion Lucian-Eduard(PSD), Bogdan Gheorghe Dănuț(PSD),
Farago Petru(UDMR), Remus Adrian Borza(neafiliat),
șanu IliClaudiu
Augustin(PSD), Ionescu George(PNL), Lungu Tudori
ța(PNL), Pană Doina
Adriana(PSD), Popa Florin(PSD), Spânu Ion(neafiliat), Varga GladAurel(PNL).
Domnul deputat Ion Cupă (ALDE)și doamna deputat Mih ălcescu
Carmen Ileana(PSD) nu au participat la lucrările comisiei fiind ți
pleca
în
delegație oficială.
Domnul deputat Suciu Vasile-Daniel(PSD) și domnul deputat Zainea
Cornel(USR) au absentat de la lucrările comisiei.
La lucrările Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic din data de 21
februarie a.c. au fost prezenţi 13 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 Dănuț(PSD), Remus Adrian Borza(neafiliat),șanu
Ili Claudiu
Augustin(PSD), Ionescu George(PNL), Lungu Tudori
ța(PNL), Pană Doina
Adriana(PSD), Popa Florin(PSD), Spânu Ion(neafiliat), Varga GladAurel(PNL).
Doamna deputat Mihălcescu Carmen Ileana(PSD) nu a participat la
lucrările comisiei fiind plecată în delegație oficială.
Domnul deputat Farago Petru(UDMR), Suciu Vasile-Daniel(PSD) și
domnul deputat Zainea Cornel(USR) au absentat de la lucrările comisiei.
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Lucrările Comisiei din data de 20 și 21 februarie a.c. s-au desfăşurat
în cadrul grupurilor de lucru constituite în vederea studierii proiectelor de
lege şi a altor documente înregistrate la Comisie.

VICEPREȘEDINTE
Lucian-Eduard SIMION

SECRETAR
Petru FARAGO

Consultant parlamentar, Ing. Andrei-Georgian Pîrvan
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