
 
             

                 
COMISIA PENTRU MEDIU ŞI ECHILIBRU ECOLOGIC 

                                                                                     
             29.11.2017 

           Nr. 4C-27/881 
 

SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 
din 28 și 29 noiembrie 2017 

 

 Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic şi-a desfăşurat lucrările în zilele 
de 28 și 29 noiembrie a.c. 

În data de 28 noiembrie a.c. a avut loc şedinţa comună a Comisiei pentru 
mediu şi echilibru ecologic a Camerei Deputaților cu Comisia pentru mediu din 
Senat. Lucrările şedinţei comune au fost conduse de domnul senator Allen 
Coliban.    

La ședința comisiilor  au  participat  domnul Neculaescu Laurențiu, secretar 
de stat în cadrul Ministerului Mediului și doamna Mezdrea Cristina, șef serviciu în 
cadrul Ministerul Mediului care au prezentat concluziile asupra proiectului de Lege. 

 Pe ordinea de zi a şedinței comune din data de 28 noiembrie a.c. a figurat 
proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.83/2017 
cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2017 (PL-x nr.483/2017). 

 În urma dezbaterilor, membrii celor două comisii au hotărât cu majoritate 
de voturi (3 voturi abțineri) avizarea favorabilă a proiectului de lege.  

 După finalizarea şedinţei comune, membrii Comisiei pentru mediu şi 
echilibru ecologic au continuat dezbaterile asupra ordinii de zi a comisiei.  

 La şedinţa din data de 28 noiembrie a.c. au participat în calitate de 
invitaţi:domnul Mareș Sorin Roșu, secretar de stat în Ministerul Agriculturii și 
Dezvoltării Rurale și domnul Dumitrescu Dan, secretar de stat în cadrul 
Ministerului Sănătății. 

Pe ordinea de zi a ședinței din data de 28 noiembrie a.c. au figurat 
următoarele proiecte:  

AVIZE 

1. PL-x nr.429/2017 Propunere legislativă privind completarea art.4 din 
Legea nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor 



agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar 
nr.18/1991 şi ale Legii nr.169/1997. 

2. PL-x nr.467/2017  Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţã a Guvernului nr.69/2017 pentru completarea art.9 din Legea poliţiei 
locale nr.155/2010. 

 3. PL-x nr.449/2017 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţã a Guvernului nr.68/2017 pentru completarea Ordonanţei de urgentă a 
Guvernului nr.52/2017 privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială 
pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa 
pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule şi timbrul de mediu pentru 
autovehicule. 

SESIZĂRI ÎN FOND 

       4. 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. 

 5. PL-x nr.407/2017  Proiect de Lege privind combaterea ambroziei. 

  La punctul 1 al ordinii de zi, propunerea legislativă a fost avizată negativ 
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 avizat favorabil cu 
unanimitate de voturi. 

  La punctul 4 al ordinii de zi, proiectul de lege a fost adoptat cu 
unanimitate de voturi. 

  La punctul 5 al ordinii de zi, proiectul de lege a fost adoptat cu 
unanimitate de voturi. 

 La lucrările Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic din data de 28 
noiembrie a.c. au fost prezenţi 13 deputaţi din numărul total de 16 membri ai 
comisiei, după cum urmează: Ion Cupă(ALDE), 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), Zainea Cornel (USR).  



 Doamna deputat  Pană Doina-Adriana(PSD) și domnul deputat Varga Glad-
Aurel(PNL) nu au participat la lucrările comisiei. Domnul deputat Costel 
Alexe(PNL) a fost înlocuit de domnul deputat Oroș Adrian(PNL). 

 La lucrările Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic din data de 29 
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), Mihalcescu Carmen Ileana(PSD), Popa 
Florin(PSD), Spânu Ion(PSD), Suciu Vasile-Daniel(PSD). 

 Doamna deputat  Pană Doina-Adriana(PSD), domnul deputat Varga Glad-
Aurel(PNL) și domnul deputat Zainea Cornel (USR) nu au participat la lucrările 
comisiei.  

 Lucrările Comisiei din data de 29 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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