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                                                                                              18.04.2018 
                                                                         Nr.4c-27/212 
 

SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 

din 17, 18 și 19 aprilie 2018 

 
 Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic şi-a desfăşurat lucrările în 
zilele de 17, 18 și 19 aprilie a.c. 

La şedinţa din data de 17 aprilie a.c. a participat în calitate de invitat 
doamna doamna Adriana Petcu, secretar de stat în cadrul Ministerului Apelor 
și Pădurilor. 

 Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Ion Cupă, 
preşedintele Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic.  

Pe ordinea de zi a ședinței din data de 17 aprilie a.c. au figurat 
următoarele proiecte:  

SESIZĂRI ÎN FOND  

 1.PL-x nr.275/2017 Proiect de Lege privind unele măsuri în 
domeniul protecţiei apelor.  

 2.PL-x nr.211/2011 Proiect de Lege pentru modificarea şi 
completarea Legii apelor nr.107/1996. 

 3. PL-x nr.32/2018  Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.78/2017 pentru modificarea şi completarea Legii 
apelor nr.107/1996. 

 La punctul 1 al ordinii de zi, proiectul de Lege a fost adoptat cu 
majoritate de voturi. 

 La punctul 2 al ordinii de zi, proiectul de Lege a fost respins cu 
majoritate de voturi. 

 La punctul 3 al ordinii de zi, proiectul de Lege a fost adoptat cu 
unanimitate de voturi. 
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 La lucrările Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic din data de 17, 
18 și 19 aprilie a.c. au fost prezenţi 15 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 Dănut(PSD), Remus Adrian Borza(neafiliat), Ilișanu Claudiu-
Augustin(PSD), Ionescu George(PNL), Lungu Tudorița(PNL), Mihalcescu 
Carmen Ileana(PSD), Pană Doina-Adriana(PSD), Popa Florin(PSD), Spânu 
Ion(PSD), Suciu Vasile-Daniel(PSD), Varga Glad-Aurel(PNL).   

 Domnul deputat Farago Petru(UDMR) și domnul deputat Zainea 
Cornel(USR) nu au participat la lucrarile comisiei.  

 Lucrările Comisiei din data de 18 și 19 aprilie a.c. s-au desfăşurat în 
cadrul grupurilor de lucru constituite în vederea studierii proiectelor de lege 
şi a altor documente înregistrate la Comisie. 

 

 

      PREŞEDINTE                         SECRETAR 
                       Ion CUPĂ                                Gheorghe-Dănuț BOGDAN 

 
 
 
 
 

 Consilier parlamentar, Alina Alexandriuc 


