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SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 

din 27 iulie 2020 

 

Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic şi-a desfăşurat lucrările 
în ziua de 27 iulie a.c. 

În data de 27 iulie a.c., a avut loc ședința online a Comisiei pentru 
mediu şi echilibru ecologic prin intermediul aplicației Zoom.  
 Lucrările şedinţei online au fost conduse de domnul deputat Simion 
Lucian-Eduard, vicepreședinte al Comisiei pentru mediu şi echilibru 
ecologic din Camera Deputaților. 

La ședința online a participat în calitate de invita t doamna Filip 
Elena Dorina, director în cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării 
Rurale. 

S-a supus votului online programul de lucru și ordinea de zi, 
acestea fiind adoptate cu unanimitatea de voturi a celor prezenți. 
 Pe ordinea de zi a ședinței online din data de 27 iulie a.c. au 
figurat următoarele proiecte: 

 
SESIZĂRI ÎN FOND 

 
1. PL-x nr. 310/2020 Proiect de Lege privind utilizarea, 

conservarea şi protecţia solului. 
2. PL-x nr. 349/2020 Proiect de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.66/2020 privind modificarea şi 
completarea art.1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.47/2020 
pentru stabilirea, pe perioada stării de urgenţă instituite prin Decretul 
nr.195/2020, a condiţiilor de comercializare a benzinei şi motorinei în 
contextul crizei economice generate de pandemia SARS-CoV-2. 
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La punctul 1 al ordinii de zi, proiectul de lege a fost amânat cu 
unanimitate de voturi. 

La punctul 2 al ordinii de zi, proiectul de lege a primit un raport 
preliminar de adoptare cu unanimitate de voturi. 

La lucrările Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic din data de 
27 iulie a.c. au fost prezenţi 15 deputaţi din numărul total de 16 
membri ai comisiei, dintre care nouă deputați au fost prezenți online și 
şase deputați au fost prezenți la sediul Camerei Deputaților,  după cum 
urmează: Bichineț Corneliu(PMP), Lungu Tudorița(PNL), Bogdan 
Gheorghe-Dănuț(PSD), Farago Petru(UDMR), Ilișanu Claudiu-
Augustin(PSD), Marica Petru-Sorin(PRO Europa), Pană Adriana-
Doina(PSD), Spânu Ion(PRO Europa) și Zainea Cornel(USR) au fost 
prezenți online, iar Cupă Ion(PMP), Simion Lucian-Eduard(PSD), Borza 
Remus-Adrian(PNL), Ionescu George(PNL) și Mih ălcescu Carmen 
Ileana(PSD) și Varga Glad -Aurel(PNL) au fost prezenți la sediul Camerei 
Deputaților, conform listei de prezență. 

Domnul deputat Alexe Costel(PNL) a absentat de la lucrările 
comisiei. 

 
 
 
 
 

PREȘEDINTE,                       SECRETAR, 
                     Ion CUPĂ                                  Petru FARAGO 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consultant parlamentar,  
Drd. Ing. Andrei-Georgian Pîrvan 


