
 
 

COMISIA PENTRU MEDIU ŞI ECHILIBRU ECOLOGIC 
 
                                                                                               

        15.09.2016 
                                                                                 Nr.4C-27/329 

 
 

   
SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 

 din 14 și 15 septembrie 2016 
 
 

Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 14 
și 15 septembrie a.c. 

La şedinţa din data de 14 septembrie a.c. au participat în calitate de invitaţi:  
domnul Raul Pop, secretar de stat în cadrul Ministerului Mediului, Apelor şi 
Pădurilor; Adi Croitoru, director în cadrul Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, 
domnul Daniel Vasilescu, consilier superior în cadrul Ministerului Mediului, Apelor și 
Pădurilor,  doamna Dracea Marilena, director executiv CIROM, doamna Oana Dicu, 
manager relații instituționale în cadrul  Consiliul Investitorilor Străini, domnul 
Ionescu Radu reprezentant în cadrul Consiliul Investitorilor Străini, Soare Cezar, 
secretar de stat în cadrul Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, 
doamna Elena Cucoș, șef birou în cadrul Ministerul Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice, domnul Bogdan Onofrei, consilier în cadrul Ministerul 
Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, domnul Ciprian Șoavă, sef serviciu, 
Agenția Națională pentru Protecția Mediului.  

Lucrările comisiei din data de 14 septembrie a.c. au fost conduse de domnul 
deputat Cezar Cioată, vicepreşedintele Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic. 

Pe ordinea de zi a şedinței din data de 14 septembrie a.c. au figurat următoarele 
proiecte: 

1. Pl-x 360/2015 Propunere legislativă privind protejarea pădurilor din România 

2. Pl-x 160/2013 Proiect de Lege privind trecerea unor suprafeţe de teren din 
domeniul public al statului şi din administrarea Administraţiei Naţionale "Apele 
Române" în domeniul public al comunelor Crişan şi Maliuc, judeţul Tulcea şi în 
administrarea consiliilor locale ale acestora 
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3. Pl-x 53/2015 Propunere legislativă pentru completarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr.195/2005 privind protecţia mediului 

4. Pl-x 769/2015 Propunere legislativă pentru completarea art.32 din Ordonanţa 
de urgenţă a Guvernului nr.195/2005 privind protecţia mediului 

5. Pl-x 835/2015 Propunere legislativă privind interzicerea exportului de lemn 

6. Pl-x 95/2016   Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 
7/2016 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 
privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei 
şi faunei sălbatice 

7. Pl-x 96/2016  Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul 
localităţilor 

La punctul 1 al ordinii de zi, propunerea legislativă a fost amânată cu 
unanimitate de voturi. 

La punctul 2 al ordinii de zi, proiectul de lege a fost amânat cu unanimitate de 
voturi. 

La punctul 3 al ordinii de zi, propunerea legislativă a fost amânată cu 
unanimitate de voturi. 

La punctul 4 al ordinii de zi, propunerea legislativă a fost amânată cu 
unanimitate de voturi. 

La punctul 5 al ordinii de zi, propunerea legislativă a fost amânată cu 
unanimitate de voturi. 

La punctul 6 al ordinii de zi, proiectul de lege a fost adoptat cu unanimitate de 
voturi. 

La punctul 7 al ordinii de zi, proiectul de lege a fost amânat cu unanimitate de 
voturi. 

DIVERSE 

În şedinţa din data de 14 septembrie a.c. doamna deputat Varga Lucia, 
vicepreşedintele Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic a prezentat agenda 
evenimentului Green Mobility, ce va avea loc la începutul lunii octombrie a.c. 

Totodata, doamna deputat Lucia Varga a propus invitarea Ministrului 
Mediului, doamna Cristina Pasca Palmer pentru a prezenta comisia demersurile 



realizate în vederea evitării procedurii de infrigment pe calitatea aerului în marile 
orase.  

La lucrările Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic din zilele de 14 şi 15 
septembrie a.c. au fost prezenţi 14 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), Cosma Vlad-Alexandru (PSD), 
Victor Gheorghe Manea (PNL), Vlad Marcoci (PNL), Aurelian Mihai (PNL), Clement 
Negruţ (UNPR), Adriana Doina-Pană (PSD), Ţigăeru Roşca Laurenţiu(neafiliat) fiind 
absenţi: domnul deputat Burlacu Ştefan (neafiliat), domnul deputat Mihăilă Ioan 
(UNPR) şi domnul deputat Molnar Zsolt (UDMR). 

Lucrările Comisiei din data 15 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,                                                                                                                                                                                    
   Cezar Cioată                           Vasile-Daniel Suciu 

 
 
 


