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SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI
din 5, 6 și 7 februarie 2019

Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic şi-a desfăşurat lucrările în
zilele de 5, 6 și 7 februarie a.c.
Lucrările şedinţei din data de 5 februarie a.c. au fost conduse de
domnul deputat Lucian-Eduard SIMION, vicepreședinte al Comisiei pentru
mediu şi echilibru ecologic din Camera Deputaților.
Pe ordinea de zi ședinței
a
din data de
5 februarie a.c. a figurat
Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European,
Consiliu, Comitetul Economic
și Social, Comitetul Regiunilor și Banca
Europeană de Investiții. O planetă curată pentru toți. O viziune europeană
strategică pe termen lung pentru o economie prosperă, modernă,
competitivă și neutră din punctul de vedere al impactului asupra climei
[COM(2018)773].
În urma dezbaterilor, comunicarea a primit un proiect de opinie
favorabil cu unanimitate de voturi.
După finalizarea ședintei, membrii Comisiei pentru mediuși echilibru
ecologic s-au reunit cu membrii Comisiei pentru mediu din Senatși membrii
Comisiei pentru ape, păduri, pescuit și fond cinegetic din Senat pentru a
dezbate în ședință comun ă proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței
de urgență a Guvernului nr. 101/2018 cu privire la rectificarea bugetului de
stat pe anul 2018 (PL-x nr. 749/2018).
Lucrările şedinţei comune din data de 5 februarie a.c. au fost conduse
de domnul senator Costel Șoptică , președintele Comisiei pentru pentru ape,
păduri, pescuit și fond cinegetic din Senat.
La şedinţa din data de 5 februarie a.c. au participat în calitate de
invitați: domnul Cîmpeanu Ion, secretar de stat în cadrul Ministerului
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Mediului; domnul Dan Deleanu, subsecretar de stat în cadrul Ministerului
Apelor și Pădurilor ; domnul Dinu Nicolescu, director economic în cadrul
Ministerului Mediului; domnul Macarie Aurel, consilier în cadrul Ministerul
Finanțelor Publice și doamna Bratu Luiza, consilier în cadrul Ministerului
Apelor și Pădurilor.
În urma dezbaterilor, proiectul de lege a primit un aviz favorabil cu
majoritate de voturi.
La lucrările Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic din data de 5
februarie a.c. au fost prezenţi 15 deputaţi din numărul total de 17
membri ai comisiei, după cum urmează: Alexe Costel(PNL), țBichine
Corneliu(PMP), Simion Lucian-Eduard(PSD), Bogdan Gheorghe Dănut(PSD),
Farago Petru(UDMR), Remus Adrian Borza(neafiliat),
șanu IliClaudiu
Augustin(PSD), Ionescu George(PNL), Lungu Tudori
ța(PNL),
Pană DoinaAdriana(PSD), Popa Florin(PSD), Spînu Ion(neafiliat), Suciu VasileDaniel(PSD), Varga Glad-Aurel(PNL), Zainea Cornel(USR).
Domnul deputat Ion Cupă (ALDE) a absentat de la lucrările comisiei.
Doamna deputat Mihălcescu Carmen Ileana(PSD) a fost înlocuită cu
domnul deputat Neață Eugen(PSD).
La lucrările Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic din data de 6
februarie a.c. au fost prezenţi 15 deputaţi din numărul total de 17
membri ai comisiei, după cum urmează: Alexe Costel(PNL), Bichine
ț
Corneliu(PMP), Simion Lucian-Eduard(PSD), Bogdan Gheorghe Dănut(PSD),
Farago Petru(UDMR), Remus Adrian Borza(neafiliat),
șanu IliClaudiu
Augustin(PSD), Ionescu George(PNL), Lungu Tudori
ța(PNL),
Mihălcescu
Carmen Ileana(PSD), Pană Doina-Adriana(PSD), Popa Florin(PSD), Spînu
Ion(neafiliat), Suciu Vasile-Daniel(PSD), Varga Glad-Aurel(PNL).
Domnul deputat Ion Cupă (ALDE)
și domnul
Cornel(USR) au absentat de la lucrările comisiei.

deputat

Zainea

La lucrările Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic din data de 7
februarie a.c. au fost prezenţi 14 deputaţi din numărul total de 17
membri ai comisiei, după cum urmează: Alexe Costel(PNL), țBichine
Corneliu(PMP), Simion Lucian-Eduard(PSD), Bogdan Gheorghe Dănut(PSD),
Remus Adrian Borza(neafiliat), Ili
șanu Claudiu -Augustin(PSD), Ionescu
George(PNL), Lungu Tudorița(PNL), Mihălcescu Carmen Ileana(PSD) , Pană
Doina-Adriana(PSD), Popa Florin(PSD), Spînu Ion(neafiliat), Suciu VasileDaniel(PSD), Varga Glad-Aurel(PNL).
Domnul deputat Ion Cupă (ALDE), Farago Petru(UDMR)
și domnul
deputat Zainea Cornel(USR) au absentat de la lucrările comisiei.
2

Lucrările Comisiei din data de 7 februarie 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
Lucian-Eduard SIMION

SECRETAR
Petru FARAGO

Consultant parlamentar, Ing. Andrei-Georgian Pîrvan
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