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                                                                                                       25.10.2018 
                                                                                    Nr.4c-8/690 
 

 
SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 

din 23, 24 și 25 octombrie 2018 

 

 Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic şi-a desfăşurat lucrările în 
zilele de 23, 24 și 25 octombrie a.c. 
 La şedinţa din data de 23 octombrie a.c. au participat în calitate de 
invitați: doamna Horia Grama, Președintele Agenției Nucleare și pentru 
Deșeuri Radioactive; domnul Ionașcu Ionel, consilier în cadrul Ministerului 
Agriculturii și Dezvoltării Rurale; doamna Pineta Eugenia Daniela, șef serviciu 
în cadrul Ministerului Mediului; doamna Mocanu Dorina, Director în cadrul 
Ministerului Mediului și domnul Cornel Brezuică, Președinte le Administrației 
Fondului pentru Mediu. 
 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 23 octombrie a.c. au figurat 
următoarele proiecte:  
 

AVIZE 
1. PL-x nr.520/2018 Proiect de Lege pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.255/2010 privind exproprierea pentru cauză de 
utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, 
judeţean şi local. 

2. PL-x nr. 546/2018 Proiect de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.64/2018 pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei Guvernului nr.24/2016 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii de neutralizare a subproduselor de origine animală 
care nu sunt destinate consumului uman. 
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SESIZĂRI ÎN FOND  

3. PL-x nr. 485/2018 Proiect de Lege privind evaluarea 
impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului. 

4. PL-x nr. 529/2018 Propunere legislativă pentru completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.196/2005 privind Fondul pentru 
mediu. 

 
 La punctul 1 al ordinii de zi, proiectul de lege a primit un aviz 
favorabil cu majoritate de voturi. 
 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 primit un raport de 
adoptare cu amendamente admise și un amendament respins cu majoritate 
de voturi. 

La punctul 4 al ordinii de zi, propunerea legislativă a primit un raport 
de respingere cu majoritate de voturi. 

 
 

DIVERSE 
 În ședința din data de 23 octombrie a.c., domnul președinte I on 
Cupă, preşedintele Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic a comunicat 
membrilor comisiei prezenti la ședință despre invitația din partea Asociației 
Berarii României adresată Comisiei privind vizita la una din fabricile care fac 
parte din această Asociație. 

       Ca urmare a celor prezentate mai sus, membrii Comisiei pentru 
mediu și echilibru ecologic au stabilit ca în data de 13 octombrie a.c. să aibă 
loc vizita la fabrica de bere „Tuborg” din București. În urma vizitei, membrii 
Comisiei vor discuta cu reprezentanții din industrie asupra proiectulului de 
Lege privind aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 74/2018 
pentru modificarea și completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul 
deșeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a 
ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje și a Ordonanței de Urgență a 
Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu (PL-x nr. 560/2018).  
 La lucrările Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic din data de 23 
octombrie a.c. au fost prezenţi 16 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), Farago Petru(UDMR), 
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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), Zainea 
Cornel(USR).   
 Domnul deputat Varga Glad-Aurel(PNL) a absentat de la lucrările 
comisiei. 
 La lucrările Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic din data de 24 
octombrie 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), Farago Petru(UDMR),  
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). 
 Domnul deputat Varga Glad-Aurel(PNL) și domnul deputat Zainea 
Cornel(USR) au absentat de la lucrările comisiei.  
        La lucrările Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic din data de 25 
octombrie a.c. au fost prezenţi 14 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). 
  Domnul deputat Farago Petru(UDMR), domnul deputat Varga Glad-
Aurel(PNL) și domnul deputat Zainea Cornel(USR) au absentat de la lucrările 
comisiei.  
 
 Lucrările Comisiei din data de 24 și 25 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. 
 
             

PREŞEDINTE                             SECRETAR 
     Ion CUPĂ                                          Petru Farago 
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Consilier parlamentar, Alina Alexandriuc 


