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SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 

din 28, 29 și 30 iunie 2016 
 
 

Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 28, 
29 şi 30 iunie a.c. 
La şedinţa din data de 27 iunie a.c. au participat în calitate de invitaţi: doamna 
Popescu Corina, Secretar de stat și doamna Moldovan Diana, Director Cabinet, în 
cadrul Ministerului Energiei.  
Lucrările comisiei din data de 28 iunie a.c au fost conduse de domnul deputat 
Peia Ninel, vicepreşedintele Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic. 
Pe ordinea de zi a şedinţei a figurat următorul punct: 

 

SESIZĂRI ÎN FOND 

1. PL-x 210/2016 - Propunere legislativă de modificare şi completare a Legii 
220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei electrice 
din surse regenerabile de energie, republicată 
În urma dezbaterilor propunerea legislativă a fost respinsă cu unanimitate de 
voturi. 

DIVERSE 
 
La propunerea vicepreședintelui comisiei, doamna deputat Lucia Varga s-au stabilit 
raportorii pentru proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.5/2015 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice 
(Plx451/2015).  Totodată s-a propus organizarea unei întâlniri, în perioada imediat 
următoare, a grupului de lucru din care fac parte raportorii proiectului, 
reprezentanți ai ministerului și ai societății civile. În cadrul acestei întâlniri se vor 
analiza propunerile și amendamentele primite pentru îmbunătățirea proiectului de 
lege aflat în discuție.  



La lucrările Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic din ziua de 28 iunie a.c. au 
fost prezenţi 16 deputaţi din numărul total de 17 membri ai comisiei, după cum 
urmează: Carmen Ileana Moldovan (PSD), Ninel Peia (PSD), Cezar Cioată (PSD), 
Varga Lucia-Ana (PNL), Vasile Daniel Suciu (PSD), Hubert Petru Ştefan Thuma 
(PNL), Costel Alexe (PNL), Ştefan Burlacu (neafiliat), Cosma Vlad-Alexandru 
(PSD), Victor Gheorghe Manea (PNL), Vlad Marcoci (PNL), Aurelian Mihai (PNL), 
Molnár Zsolt (UDMR), Clement Negruţ (neafiliat), Adriana Doina-Pană (PSD), 
Laurenţiu Ţigăeru Roşca (UNPR) fiind absent: domnul deputat Ioan Mihăilă 
(UNPR). 

La lucrările Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic din ziua de 29 iunie a.c. au 
fost prezenţi 15 deputaţi din numărul total de 17 membri ai comisiei, după cum 
urmează: Carmen Ileana Moldovan (PSD), Ninel Peia (PSD), Cezar Cioată (PSD), 
Varga Lucia-Ana (PNL), Vasile Daniel Suciu (PSD), Hubert Petru Ştefan Thuma 
(PNL), Costel Alexe (PNL), Ştefan Burlacu (neafiliat), Cosma Vlad-Alexandru 
(PSD), Victor Gheorghe Manea (PNL), Vlad Marcoci (PNL), Aurelian Mihai (PNL), 
Clement Negruţ (neafiliat), Adriana Doina-Pană (PSD), Laurenţiu Ţigăeru Roşca 
(UNPR) fiind absenți: domnul deputat Ioan Mihăilă (UNPR) și domnul deputat 
Molnár Zsolt (UDMR). 

La lucrările Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic din ziua de 30 iunie a.c. au 
fost prezenţi 15 deputaţi din numărul total de 17 membri ai comisiei, după cum 
urmează: Carmen Ileana Moldovan (PSD), Ninel Peia (PSD), Cezar Cioată (PSD), 
Varga Lucia-Ana (PNL), Vasile Daniel Suciu (PSD), Hubert Petru Ştefan Thuma 
(PNL), Costel Alexe (PNL), Ştefan Burlacu (neafiliat), Cosma Vlad-Alexandru 
(PSD), Victor Gheorghe Manea (PNL), Vlad Marcoci (PNL), Aurelian Mihai (PNL), 
Clement Negruţ (neafiliat), Adriana Doina-Pană (PSD), Laurenţiu Ţigăeru Roşca 
(UNPR) fiind absenți: domnul deputat Ioan Mihăilă (UNPR) și domnul deputat 
Molnár Zsolt (UDMR). 

Lucrările Comisiei din data de 29 și 30  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.  

 
 
 

VICEPREŞEDINTE,                                              SECRETAR, 
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