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SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 
din 14, 15 și 16 noiembrie 2017 

 

 Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic şi-a desfăşurat lucrările în zilele 
de 14, 15 și 16 noiembrie a.c. 

 La şedinţa din data de 14 noiembrie a.c. au participat în calitate de 
invitaţi: domnul Constantin Gheorghe, director în cadrul Ministerului Apelor și 
Pădurilor, domnul Iacob Dănut, director în cadrul Ministerului Apelor și Pădurilor, 
domnul Vodă Darius, director adjunct în cadrul Ministerului pentru Mediul de Afaceri, 
Comerț și Antreprenoriat și domnul Mihalache Ilie, director general în cadrul Ministerului 
Apelor și Pădurilor. 

 Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Ion Cupă, preşedintele 
Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic a Camerei Deputaţilor.  

Pe ordinea de zi a ședinței din data de 14 noiembrie a.c. au figurat 
următoarele proiecte:  

AVIZE 

 1. PL-x nr. 423/2017  Proiectul Legii prevenirii. 

 2. PL-x 426/2017 Proiect de Lege privind trecerea unor bunuri imobile din 
domeniul public al statului şi din administrarea Administraţiei Naţionale "Apele 
Române" - Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea - Litoral în domeniul public al 
comunei Maliuc, judeţul Tulcea. 

SESIZARE ÎN FOND 
 3. PL-x nr. 402/2017 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.18/2017 pentru modificarea unor acte normative în domeniul 
administraţiei publice centrale. 

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



  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 amânat cu 
unanimitate de voturi.  

 DIVERSE 

  În ședinta din data de 14 noiembrie a.c. domnul deputat Ilișanu Claudiu -
Augustin(PSD) a prezentat programul "Cetățean la Parlament",  o inițiativ ă a 
organizației neguvernamentale Junior Chamber Internațional România (JCI) și 
care se desfăsoară în aceste zile la Parlament. 

  În cadrul programului o echipă formată din 20 de tineri vor însoți  câte un 
deputat în cadrul sesiunilor de lucru, la întâlnirile de grup și în ședințele de plen, 
pentru a învăța cum se desfășoară activitatea parlamentară.  Programul se 
desfășoara pe parcursul a 2 zile. 

 Programul "Cetățean la Parlament" are ca obiectiv încurajarea tinerilor să 
devină cetățeni activi și familiarizarea lor cu activitățile administrației publice 
centrale, pentru a crește, pe termen lung, nivelul de educare, informare și 
implicare a cetățenilor în subiectele de interes public. 

 Totodată, prin acest program se doreste facilitarea relației dintre Parlament 
și societatea civilă, unul dintre obiectivele programului "Open Parliament", 
angajament în cadrul Parteneriatului pentru o Guvernare Deschisă. 

 La lucrările Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic din data de 14 
noiembrie a.c. au fost prezenţi 15 deputaţi din numărul total de 16 membri ai 
comisiei, după cum urmează: Ion Cupă(ALDE), 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), Popa 
Florin(PSD), Spânu Ion(PSD), Suciu Vasile-Daniel(PSD), Varga Glad-Aurel (PNL), 
Zainea Cornel (USR), fiind absență doamna deputat Pană Doina-Adriana(PSD). 
 La lucrările Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic din data de 15 
noiembrie a.c. au fost prezenţi 13 deputaţi din numărul total de 16 membri ai 
comisiei, după cum urmează: Ion Cupă(ALDE), 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), Mihalce scu Carmen Ileana(PSD), Popa 
Florin(PSD), Spânu Ion(PSD), Suciu Vasile-Daniel(PSD), Varga Glad-Aurel (PNL), 



fiind absenți: domnul deputat Farago Petru(UDMR), doamna deputat Pană Doina-
Adriana (PSD), și domnul deputat Zainea Cornel (USR). 

 La lucrările Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic din data de 16 
noiembrie a.c. au fost prezenţi 12 deputaţi din numărul total de 16 membri ai 
comisiei, după cum urmează: Ion Cupă(ALDE), 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), Mihalcescu Carmen Ileana(PSD), Popa Florin(PSD), Spânu 
Ion(PSD), Suciu Vasile-Daniel(PSD), Varga Glad-Aurel (PNL), fiind absenți:  
domnul deputat Farago Petru(UDMR), doamna deputat Lungu Tudorița(PNL),  
doamna deputat Pană Doina-Adriana (PSD) și domnul deputat Zainea Cornel 
(USR). 

 Lucrările Comisiei din data de 15 și 16 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. 

 
 PREŞEDINTE          SECRETAR 

                           Ion CUPĂ                                    Petru FARAGO 
 


