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                                                                                                         10.10.2019 
                                                                                   Nr.4c-8/725 
 

 

SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 

din 8 şi 9 octombrie 2019 

 

Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic şi-a desfăşurat lucrările în 
zilele de 8 şi 9 octombrie a.c. 

În data de 8 octombrie a.c. a avut loc şedinţa comună a Comisiei 
pentru mediu şi echilibru ecologic a Camerei Deputaților cu Comisia pentru 
mediu şi Comisia pentru ape, păduri, pescuit şi fond cinegetic din Senat.  

  Lucrările şedinţei comune au fost conduse de domnul senator Şoptică 
Costel, preşedintele Comisiei pentru ape, păduri, pescuit  şi fond cinegetic 
din Senat. 

 Pe ordinea de zi a şedinței comune a figurat proiectul de Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.12/2019 cu privire la rectificarea 
bugetului de stat pe anul 2019 (PL-x nr.400/2019). 

 În urma dezbaterilor, membrii celor două comisii au hotărât cu 
majoritate de voturi avizarea negativă a proiectului de lege.  

 După finalizarea şedinţei comune, membrii Comisiei pentru mediu şi 
echilibru ecologic au continuat dezbaterile asupra ordinii de zi a comisiei.  

 La şedinţa comisiei au participat în calitate de invitaţi: domnul Iacob 
Dănuţ, director în cadrul Ministerului Apelor şi Pădurilor, domnul Enache 
Iulian, şef serviciu în cadrul Ministerului Finanţelor Publice, doamna Truşcă 
Olivia, expert superior în cadrul Ministerului Finanţelor Publice, doamna Stan 
Augustina, consilier în cadrul Ministerului Dezvoltării şi Administraţiei 
Publice. 

Pe ordinea de zi a ședinței comisiei au figurat următoarele proiecte: 

 

 

Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru mediu și echilibru ecologic  
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AVIZE 

1. PLx 414/2019- Proiect de Lege privind trecerea unor terenuri din 
domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Apelor şi Pădurilor - 
Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva, precum şi transmiterea, cu titlu 
gratuit, a acestora din domeniul privat al Statului şi administrarea Regiei 
Naţionale a Pădurilor - Romsilva, în proprietatea privată a Municipiului 
Slatina şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Slatina. 

2. PL-x nr. 418/2019- Proiect de Lege pentru completarea art.30 
alin.(1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.3/2015 pentru aprobarea 
schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi 
pentru modificarea art.2 din Legea nr.36/1991 privind societăţile agricole şi 
alte forme de asociere în agricultură. 

3. PLx 411/2019- Proiectul Legii turismului. 
 

SESIZĂRI ÎN FOND 
 

4. PLx 390/2019- Proiect de Lege pentru abrogarea art.46 alin.(3) din 
Legea nr.46/2008 privind Codul silvic. 

5. PLx 377/2019- Proiect de Lege pentru modificarea art.107 alin.(1) 
din Legea nr.46/2018 - Codul silvic. 

 
La punctul 1 al ordinii de zi, proiectul de lege a primit un aviz 

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

favorabil cu unanimitate de voturi. 
La punctul 3 al ordinii de zi, proiectul de lege a primit un aviz 

favorabil cu majoritate de voturi. 
La punctul 4 al ordinii de zi, proiectul de lege a primit un raport 

preliminar de respingere cu unanimitate de voturi. 
La punctul 5 al ordinii de zi, proiectul de lege a primit un raport 

preliminar de respingere cu majoritate de voturi. 
 
La lucrările Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic din data de 8 

octombrie a.c. au fost prezenţi 15 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), Borza Remus-Adrian(PSD), Ilișanu Claudiu-
Augustin(PSD), Ionescu George(PNL), Lungu Tudorița(PNL), Marica Petru -
Sorin(PRO Europa), Pană Doina-Adriana(PSD), Popa Florin(PSD), Spânu 
Ion(PRO Europa), Varga Glad-Aurel(PNL), Zainea Cornel (USR). 
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Doamna deputat Carmen-Ileana Mihălcescu(PSD) a fost înlocuită de 
domnul deputat Niţă Nicu (PSD). 

Domnul deputat Ion Cupă (neafiliat) a absentat de la lucrările comisiei. 
La lucrările Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic din data de 9 

octombrie a.c. au fost prezenţi 16 deputaţi din numărul total de 17 
membri ai comisiei, după cum urmează: Cupă Ion(neafiliat), Alexe Costel 
(PNL), Bichineț Corneliu(PMP), Simion Lucian Eduard (PSD), Bogdan 
Gheorghe Dănut(PSD), Farago Petru(UDMR), Borza Remus-Adrian(PSD), 
Ilișanu Claudiu-Augustin(PSD), Ionescu George(PNL), Lungu Tudorița(PNL), 
Marica Petru-Sorin(PRO Europa),Carmen-Ileana Mihălcescu(PSD), Pană 
Doina-Adriana(PSD), Popa Florin(PSD), Spânu Ion(PRO Europa), Varga Glad-
Aurel(PNL). 

Domnul deputat Zainea Cornel (USR) a absentat de la lucrările 
comisiei. 

Lucrările Comisiei din data de 9 octombrie 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,                       SECRETAR, 
          Lucian Eduard-SIMION                              Petru FARAGO 

 
 

 
 
 
 

Consultant parlamentar,  
Andreea-Larisa Vlasin 
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