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SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 
din 7, 8 și 9 noiembrie 2017 

 

 Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic şi-a desfăşurat lucrările în zilele 
de 7, 8 și 9 noiembrie a.c. 

 La şedinţa din data de 7 noiembrie a.c. au participat în calitate de 
invitaţi:domnul Cleciu Constantin, director  Direcția Resurse  Minerale din cadrul 
Ministerului Economiei, domnul Petcu Traian Constantin, vicepreședinte în cadrul 
Autorității Sanitar Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor și doamna Sitaru 
Liliana, consilier superior în cadrul Ministerului Transporturilor - Direcția Navală.  

 Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Simion Lucian-Eduard, 
vicepreşedintele Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor.  

Pe ordinea de zi a ședinței din data de 7 noiembrie a.c. au figurat 
următoarele:  

AVIZE 

 1. PL-x nr. 383/2017 Proiect de Lege pentru aprobarea Programului 
geologic la nivel naţional. 

 2. PL-x nr. 394/2017 Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanţei 
Guvernului nr.24/2016 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de 
neutralizare a subproduselor de origine animală care nu sunt destinate 
consumului uman. 

SESIZARE ÎN FOND 

 3. PL-x nr. 341/2017 Proiect de Lege pentru modificarea anexei nr.2 la 
Ordonanţa Guvernului nr.20/2012 privind instalaţiile portuare de preluare a 
deşeurilor generate de nave şi a reziduurilor mărfii. 

  La punctul 1 al ordinii de zi proiectul de lege a fost avizat favorabil cu 
unanimitate de voturi. 



  La punctul 2 al ordinii de zi proiectul de lege a fost avizat favorabil cu 
unanimitate de voturi.  

  La punctul 3 al ordinii de zi proiectul de lege a fost adoptat cu 
unanimitate de voturi.  

DIVERSE 

  În şedinţa din data de 7 noiembrie a.c. doamna deputat Lungu 
Tudorița(PNL) a propus organizarea unor dezbateri publice, la care să particpe 
reprezentanții Ministerului Mediului, pe tema gropilor de gunoi neconforme dar și 
a celor temporare care funcționează în prezent pe lângă gropile de gunoi 
permanente, situație cu care se confruntă în prezent 17 județe din România.  

  În cadrul aceleiași ședințe domnul deputat Florin Popa(PSD) a ridicat 
problema întârzierii aprobării Planului Național de Gestionare a Deșeurilor (PNGD) 
- varianta finală, fapt care duce la întârzierea realizării obiectivelor de învestiții 
județene și la imposibilitatea realizării unor programe de gestionare a deșeurilor 
la nivelul județelor și a susținut inițiativa doamnei deputat Tudorița Lungu de a 
invita reprezentanții Ministerului Mediului la o discuție în cadrul comisiei.  

  Domnul deputat Simion Lucian-Eduard, vipreşedintele Comisiei a confirmat 
necesitatea invitării reprezentanților Ministerului Mediului la o discutie pe tema 
gestionării deșeurilor şi a prezentării priorităților legislative. 

 La lucrările Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic din data de 7 
noiembrie a.c. au fost prezenţi 15 deputaţi din numărul total de 17 membri ai 
comisiei, după cum urmează: Costel Alexe(PNL), Bichineț Cornel iu(PMP), Simion 
Lucian-Eduard(PSD), Bogdan Gheorghe Dănut(PSD), Farago Petru(UDMR), Remus 
Adrian Borza(neafiliat), Ilișanu Claudiu-Augustin(PSD), Lungu Tudorița(PNL), 
Mihalcescu Carmen Ileana(PSD), Pană Doina-Adriana (PSD), Popa Florin(PSD), 
Răcuci Claudiu-Vasile(PNL), Spânu Ion(PSD), Suciu Vasile-Daniel(PSD), Zainea 
Cornel (USR), fiind absenți: domnul deputat Varga Glad-Aurel(PNL) și domnul 
deputat  Ion Cupă(ALDE) - plecat în delegație oficială. 

 La lucrările Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic din data de 8 și 9 
noiembrie a.c. au fost prezenţi 13 deputaţi din numărul total de 16 membri ai 
comisiei, după cum urmează: Costel Alexe(PNL), Bichineț Corneliu(PMP), Simion 
Lucian-Eduard(PSD), Bogdan  Gheorghe Dănut(PSD), Farago Petru(UDMR), 
Remus Adrian Borza(neafiliat), Ilișanu Claudiu -Augustin(PSD), Lungu 
Tudorița(PNL), Mihalcescu Carmen Ileana(PSD), Pană Doina-Adriana (PSD), Popa 
Florin(PSD), Spânu Ion(PSD), Suciu Vasile-Daniel(PSD), fiind absenți: domnul 



deputat Varga Glad-Aurel(PNL), domnul deputat Zainea Cornel(USR) și domnul 
deputat  Ion Cupă(ALDE) - plecat în delegație oficială. 

  Lucrările Comisiei din data de 8 și 9 noiembrie a.c. s-au desfăşurat 
în cadrul grupurilor de lucru constituite în vederea studierii proiectelor de lege şi a 
altor documente înregistrate la Comisie. 
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