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SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI

din 10, 11 și 12 martie 2020

Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic şi-a desfăşurat lucrările în
zilele de 10, 11 și 12 martie a.c.

Lucrările şedinţei din data de 10 martie a.c. au fost conduse de
domnul deputat Cupă Ion, președintele Comisiei pentru mediu şi echilibru
ecologic din Camera Deputaților.

La şedinţa din data de 10 martie a.c. au participat în calitate de
invitați: domnul Iulian Octavian Stana, Secretar de Stat în cadrul Ministerului
Mediului, Apelor şi Pădurilor; doamna Doina Cioaca, director în cadrul
Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor și doamna Moisă Niculina, consilier
în cadrul Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor.

Pe ordinea de zi a ședinței din data de 10 martie a.c. au figurat
următoarele proiecte:

AVIZE

1. PL-x nr. 18/2020 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.78/2019 privind modificarea unor acte normative şi
stabilirea unor măsuri în domeniul agriculturii, precum şi pentru aprobarea
unor măsuri fiscal – bugetare.
2. PL-x nr. 35/2020 Proiect de Lege privind completarea art.7 alin.(1)

din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.28/2013 pentru aprobarea
Programului Naţional de Dezvoltare Locală.

SESIZĂRI ÎN FOND
3. PL-x nr. 586/2019 Proiect de Lege privind transmiterea unor imobile

din domeniul public al statului român şi din administrarea Administraţiei
Naţionale "Apele Române" - Administraţia Bazinală de Apă Jiu, în domeniul
public al unităţii administrativ-teritoriale comuna Vârvoru de Jos, judeţul Dolj
şi în administrarea Consiliului Local Vârvoru de Jos.
4. PL-x nr. 97/2019 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea

Legii nr.82/1993 privind constituirea Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării".
La punctul 1 al ordinii de zi, proiectul de lege a primit un aviz

favorabil cu unanimitate de voturi.
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La punctul 2 al ordinii de zi, proiectul de lege a primit un aviz
favorabil cu majoritate de voturi.

La punctul 3 al ordinii de zi, proiectul de lege a fost amânat cu
unanimitate de voturi.

La punctul 4 al ordinii de zi, proiectul de lege a primit un raport
comun suplimentar de adoptare cu amendamente admise și respinse
cu unanimitate de voturi.

La lucrările Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic din data de 10
martie a.c. au fost prezenţi 15 deputaţi din numărul total de 16 membri
ai comisiei, după cum urmează: Cupă Ion(PMP), Bichineț Corneliu(PMP),
Lungu Tudorița(PNL), Simion Lucian-Eduard(PSD), Farago Petru(UDMR),
Borza Remus-Adrian(PNL), Ionescu George(PNL), Marica Petru-Sorin(PRO
Europa), Pană Adriana-Doina(PSD), Spânu Ion(PRO Europa), Varga Glad-
Aurel(PNL), Zainea Cornel(USR).

Domnul deputat Bogdan Gheorghe-Dănuț(PSD) a fost înlocuit cu
domnul deputat Neață Eugen(PSD), domnul deputat Ilișanu Claudiu-
Augustin(PSD) a fost înlocuit cu domnul deputat Păle Dănuț(PSD) și doamna
deputat Mihălcescu Carmen Ileana(PSD) a fost înlocuită cu domnul deputat
Popa Florin(PSD).

Domnul deputat Alexe Costel(PNL) a absentat de la lucrările comisiei.
La lucrările Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic din data de 11

martie a.c. au fost prezenţi 14 deputaţi din numărul total de 16 membri
ai comisiei, după cum urmează: Cupă Ion(PMP), Bichineț Corneliu(PMP),
Lungu Tudorița(PNL), Simion Lucian-Eduard(PSD), Bogdan Gheorghe-
Dănuț(PSD), Farago Petru(UDMR), Borza Remus-Adrian(PNL), Ilișanu
Claudiu-Augustin(PSD), Ionescu George(PNL), Marica Petru-Sorin(PRO
Europa), Mihălcescu Carmen Ileana(PSD), Pană Adriana-Doina(PSD) și
Spânu Ion(PRO Europa), Varga Glad-Aurel(PNL).

Domnul deputat Alexe Costel(PNL) și domnul deputat Zainea
Cornel(USR) au absentat de la lucrările comisiei.

La lucrările Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic din data de 12
martie a.c. au fost prezenţi 14 deputaţi din numărul total de 16 membri
ai comisiei, după cum urmează: Cupă Ion(PMP), Bichineț Corneliu(PMP),
Lungu Tudorița(PNL), Simion Lucian-Eduard(PSD), Bogdan Gheorghe-
Dănuț(PSD), Farago Petru(UDMR), Borza Remus-Adrian(PNL), Ilișanu
Claudiu-Augustin(PSD), Ionescu George(PNL), Marica Petru-Sorin(PRO
Europa), Mihălcescu Carmen Ileana(PSD), Pană Adriana-Doina(PSD) și
Spânu Ion(PRO Europa), Varga Glad-Aurel(PNL).

Domnul deputat Alexe Costel(PNL) și domnul deputat Zainea
Cornel(USR) au absentat de la lucrările comisiei.
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Lucrările comisiei din data de 11 și 12 martie a.c. s-au desfăşurat în
cadrul grupurilor de lucru constituite în vederea studierii proiectelor de lege
şi a altor documente înregistrate la comisie.

PREȘEDINTE, SECRETAR,
Ion CUPĂ Petru FARAGO

Consultant parlamentar,
Drd. Ing. Andrei-Georgian Pîrvan
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