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                                                                                                         14.06.2019 
                                                                                     Nr.4c-8/290 

 

SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 

din 12 și 13 iunie 2019 

 

Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic şi-a desfăşurat lucrările în 
zilele de 12 și 13 iunie a.c. 

 Lucrările şedinţei din data de 12 iunie a.c. au fost conduse de domnul 
deputat Ion Cupă, președintele Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic 
din Camera Deputaților. 

La şedinţa din data de 12 iunie a.c. au participat în calitate de 
invitați: Nicolae Tudose, secretar de stat în cadrul Ministerului Dezvoltării 
Regionale și Administrației Publice și domnul Constantinescu Traian, consilier 
superior în cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale. 

Pe ordinea de zi a ședinței din data de 12 iunie a.c. au figurat 
următoarele proiecte: 

AVIZE 

1. PL-x nr. 266/2019 Proiect de Lege pentru completarea Legii 
nr.458/2002 privind calitatea apei potabile. 

2. PL-x nr. 267/2019 Proiect de Lege pentru completarea Legii 
nr.458/2002 privind calitatea apei potabile. 

 
SESIZĂRI ÎN FOND 

 
3. PL-x nr. 305/2018 Proiect de Lege privind transmiterea unui teren 

din administrarea Ministerului Mediului, prin Administraţia Rezervaţiei 
Biosferei Delta Dunării, în administrarea Consiliului Judeţean Tulcea. 
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4. PL-x nr. 240/2019  Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţã a Guvernului nr.20/2019 privind transmiterea unor terenuri 
proprietate publică a statului din administrarea Ministerului Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale - Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură în 
administrarea Ministerului Apelor şi Pădurilor - Administraţia Naţională 
"Apele Române". 

 
La punctul 1 al ordinii de zi, proiectul de lege a primit un aviz 

negativ cu majoritate de voturi. 
La punctul 2 al ordinii de zi, proiectul de lege a primit un aviz 

favorabil cu unanimitate de voturi. 
La punctul 3 al ordinii de zi, proiectul de lege a primit un raport 

preliminar de respingere cu unanimitate de voturi. 
La punctul 4 al ordinii de zi, proiectul de lege a primit un raport de 

adoptare cu unanimitate de voturi. 
La lucrările Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic din data de 12 

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), Mih ălcescu 
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 13 
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 
George(PNL), Lungu Tudorița(PNL), Mihălcescu 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 absenta t de la 
lucrările comisiei. 
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Lucrările Comisiei din data de 13 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. 

 
 
 
 
 
 
 

 PREȘEDINTE,                                SECRETAR, 
           Ion CUPĂ                                           Petru FARAGO 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consultant parlamentar,  
Ing. Andrei-Georgian Pîrvan 
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