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                                                                                                         6.06.2019 
                                                                            Nr.4c-8/265 

 

SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 

din 4, 5 și 6 iunie 2019 

 

Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic şi-a desfăşurat lucrările în 
zilele de 4, 5 și 6 iunie a.c. 

 Lucrările şedinţei din data de 4 iunie a.c. au fost conduse de domnul 
deputat Lucian-Eduard Simion, vicepreședinte al Comisiei pentru mediu şi 
echilibru ecologic din Camera Deputaților. 

La şedinţa din data de 4 iunie a.c. a participat în calitate de invitat, 
domnul Iacob Dănuț, director în cadrul Ministerului Apelor și Pădurilor. 

Pe ordinea de zi a ședinței din data de 4 iunie a.c. au figurat 
următoarele proiecte: 

AVIZ 

1. PL-x nr. 234/2019 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.17/2019 pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.66/2014 privind aprobarea 
Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi. 

 
SESIZĂRE ÎN FOND 

 
2. PL-x nr. 220/2019 Propunere legislativă pentru completerea 

art.36 din Legea nr.46/2008 - Codul Silvic. 
 
La punctul 1 al ordinii de zi, proiectul de lege a primit un aviz 

favorabil cu unanimitate de voturi. 
La punctul 2 al ordinii de zi, propunerea legislativă a primit un raport 

preliminar de respingere cu majoritate de voturi.  
 

 

Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru mediu și echilibru ecologic  
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DIVERSE 
 

Comisia pentru mediu și echilibru ecologic a fost sesizată cu o serie de 
inițiative legislative cu impact major asupra cetățenilor și mediului 
înconjurător. 

Având în vedere impactul pe care îl produce implementarea 
prevederilor acestora la nivelul comunităților locale, precum și necesitatea 
continuării consultării autorităților implicate, m embrii Comisiei pentru mediu 
și echilibru ecologic consideră necesară colaborarea cu factorii implicați  
solicitând Biroului Permanent al Camerei Deputaților ca în perioada 19-21 
iunie 2019 să aprobe desfășurarea ședințelor de lucru  în afara sediului 
Parlamentului, conform art. 53 alin. (3) din Regulamentul Camerei 
Deputaților, republicat. 

Ședințele Comisiei din perioada menționată se vor desfășura în județul 
Bihor, minicipiul Oradea. 

La lucrările Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic din data de 4 
iunie 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), 
Farago Petru(UDMR), Remus Adrian Borza(PSD), Ilișanu Claudiu -
Augustin(PSD), Ionescu George(PNL), Lungu Tudorița(PNL),  Mihălcescu 
Carmen Ileana(PSD), Pană Doina-Adriana(PSD), Popa Florin(PSD), Spânu 
Ion(PRO Europa), Varga Glad-Aurel(PNL), Zainea Cornel(USR).   

Domnul deputat Suciu Vasile-Daniel(PSD) a absentat de la lucrările 
comisiei. 
 La lucrările Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic din data de 5 
iunie 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), 
Farago Petru(UDMR), Remus Adrian Borza(PSD), Ilișanu Claudiu -
Augustin(PSD), Ionescu George(PNL), Lungu Tudorița(PNL), Mih ălcescu 
Carmen Ileana(PSD), Pană Doina-Adriana(PSD), Popa Florin(PSD), Spânu 
Ion (PRO Europa), Varga Glad-Aurel(PNL). 

Domnul deputat Suciu Vasile-Daniel(PSD) și domnul deputat Zainea 
Cornel(USR) au absentat de la lucrările comisiei. 

La lucrările Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic din data de 6 
iunie 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(PSD), Ilișanu Claudiu -Augustin(PSD), Ionescu 
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George(PNL), Lungu Tudorița(PNL), Mih ălcescu Carmen Ileana(PSD) , Pană 
Doina-Adriana(PSD), Popa Florin(PSD), Spânu Ion (PRO Europa), Varga 
Glad-Aurel(PNL). 

Domnul deputat Farago Petru(UDMR), domnul deputat Suciu Vasile-
Daniel(PSD) și domnul deputat Zainea Cornel(USR) au absentat de la 
lucrările comisiei. 

Lucrările Comisiei din data de 5 și 6 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. 

 
 
 
 
 
 
 

 VICEPREȘEDINTE,                                SECRETAR, 
        Lucian-Eduard SIMION                                      Petru FARAGO 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consultant parlamentar,  
Ing. Andrei-Georgian Pîrvan 
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