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                                                                                                         24.10.2019 
                                                                                     Nr.4c-8/763 

 

SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 

din 22, 23 și 24 octombrie 2019 

 

Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic şi-a desfăşurat lucrările în 
zilele de 22, 23 și 24 octombrie a.c. 

 Lucrările şedinţei din data de 22 octombrie a.c. au fost conduse de 
domnul deputat Cupă Ion, președintele Comisiei pentru mediu şi echilibru 
ecologic din Camera Deputaților. 
 La şedinţa din data de 22 octombrie a.c. au participat în calitate de 
invitați: domnul Cobuz Eduard, consilier juridic în cadrul Ministerului 
Transporturilor; doamna Noaje Georgiana, șef serviciu în cadrul Ministerului 
Dezvoltării Regionale și Administrației Publice ; doamna Munteniță Oana, șef 
serviciu în cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice; 
domnul Herișanu Gheoghe, consilier în cadrul Agenției Naționale pentru Arii 
Naturale Protejate; domnul Valentin Toma, secretar general în cadrul 
Agenției Naționale pentru Arii Naturale Protejate; domnul Popescu Adrian, 
director adjunct în cadrul Ministerului Economiei și domnul Ghica Alin, 
vicepreședinte în cadrul Patronatului apelor minerale naturale din 
România(APEMIN). 

Pe ordinea de zi a ședinței din data de 22 octombrie a.c. au figurat 
următoarele proiecte: 

AVIZE 

1. PL-x nr. 425/2019 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.55/2019 pentru modificarea şi completarea art.29 
din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.12/1998 privind transportul pe 
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căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate 
Române. 

2. PL-x nr. 424/2019 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.53/2019 privind aprobarea Programului multianual 
de finanţare a investiţiilor pentru modernizarea, reabilitarea, 
retehnologizarea şi extinderea sau înfiinţarea sistemelor de alimentare 
centralizată cu energie termică ale localităţilor şi pentru modificarea şi 
completarea Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr.51/2006. 

3. PL-x nr. 458/2019  Proiectul Legii resurselor hidrominerale. 
4. PL-x nr. 456/2019  Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 

urgenţã a Guvernului nr.65/2019 privind modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2012 pentru stabilirea cadrului 
instituţional de acţiune în scopul utilizării durabile a pesticidelor pe teritoriul 
României. 

 
SESIZARE ÎN FOND 

     5. COM(2019)285 Comunicare a Comisiei Către Parlamentul European, 
Consiliu, Comitetul Economic si Social  European si  Comitetul Regiunilor – 
Uniţi în realizarea uniunii energetice şi a acţiunilor climatice – Stabilirea 
bazelor pentru o tranziţie de succes către o energie curată. 

La punctul 1 al ordinii de zi, proiectul de lege a primit un aviz 
favorabil cu unanimitate 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 fost amânat cu 
unanimitate de voturi. 

La punctul 4 al ordinii de zi, proiectul de lege a primit un aviz 
favorabil cu unanimitate de voturi. 

La punctul 5 al ordinii de zi, comunicarea a primit un proiect de 
opinie favorabil cu unanimitate de voturi. 

După finalizarea ședinței, m embrii Comisiei pentru mediu și echilibru 
ecologic din Camera Deputaților împreună cu membrii Com isiei pentru 
agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice din Camera 
Deputaților s-au reunit pentru a dezbate în ședință comună proiectul de Lege 
pentru modificarea şi completarea Legii vânătorii şi a protecţiei fondului 
cinegetic nr.407/2006 (PL-x nr. 413/2019).  
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Lucrările ședinței comune au fost conduse de către domnul deputat 
Stănescu Alexandru, președintele Comisiei pentru agricultură, silvicultură, 
industrie alimentară și servicii specifice.  

La şedinţa comună au participat în calitate de invitați: domnul Ilie 
Mihalache, director general în cadrul Ministerului Apelor și Pădurilor; doamna 
Daniela Grecea, director în cadrul Ministerului Mediului; domnul Șelaru 
Neculai, președinte al Asociației Generale a Vânătorilor și Pescarilor Sportivi 
din România(AGVPS); domnul Drăgănescu Constantin Mugurel, președinte 
executiv al Asociației Generale a Vânătorilor și Pescarilor Sportivi din 
România(AGVPS); domnul Gheorghe Mihailescu, director general în cadrul 
Regiei Naționale a pădurilor ROMS ILVA; doamna Ciocozanu Hanny Cecilie, 
reprezentant al WWF România; domnul Papp Cristian Remus, reprezentant al 
WWF România și doamna Livia Cimpoieru, reprezentant al WWF România. 

În urma dezbaterilor, membrii celor două comisii au hotărât cu 
majoritate de voturi, amânarea dezbaterii proiectului de Lege. 

La lucrările Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic din data de 22 
octombrie a.c. au fost prezenţi 17 deputaţi din numărul total de 17 
membri ai comisiei, după cum urmează: Cupă Ion(ALDE), Alexe 
Costel(PNL), Bichineț Corneliu(PMP), Simion Lucian-Eduard(PSD), Bogdan 
Gheorghe Dănut(PSD), Farago Petru(UDMR), Borza Remus-Adrian(PSD), 
Ilișanu Claudiu-Augustin(PSD), Ionescu George(PNL), Lungu Tudorița(PNL), 
Marica Petru-Sorin(PRO Europa), Mihălcescu Carmen Ileana(PSD), Pană 
Doina-Adriana(PSD), Popa Florin(PSD), Spânu Ion(PRO Europa), Varga Glad-
Aurel(PNL) și Zainea Cornel(USR). 

La lucrările Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic din data de 23 
octombrie a.c. au fost prezenţi 14 deputaţi din numărul total de 17 
membri ai comisiei, după cum urmează: Cupă Ion(ALDE), Alexe 
Costel(PNL), Bichineț Corneliu(PMP), Simion Lucian -Eduard(PSD), Bogdan 
Gheorghe Dănut(PSD), Borza Remus-Adrian(PSD), Ilișanu Claudiu -
Augustin(PSD), Ionescu George(PNL), Lungu Tudorița(PNL), Marica Petru-
Sorin(PRO Europa), Pană Doina-Adriana(PSD), Popa Florin(PSD), Spânu 
Ion(PRO Europa) și Varga Glad-Aurel(PNL).  

Domnul deputat Farago Petru(UDMR), doamna deputat Mihălcescu 
Carmen Ileana(PSD) și domnul deputat Zainea Cornel(USR) au absentat de 
la lucrările comisiei. 

La lucrările Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic din data de 24 
octombrie a.c. au fost prezenţi 14 deputaţi din numărul total de 17 
membri ai comisiei, după cum urmează: Cupă Ion(ALDE), Alexe 
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Costel(PNL), Bichineț Corneliu(PM P), Simion Lucian-Eduard(PSD), Bogdan 
Gheorghe Dănut(PSD), Borza Remus-Adrian(PSD), Ilișanu Claudiu -
Augustin(PSD), Ionescu George(PNL), Lungu Tudorița(PNL), Marica Petru -
Sorin(PRO Europa), Pană Doina-Adriana(PSD), Popa Florin(PSD), Spânu 
Ion(PRO Europa) și Varga Glad-Aurel(PNL).  

Domnul deputat Farago Petru(UDMR), doamna deputat Mihălcescu 
Carmen Ileana(PSD) și domnul deputat Zainea Cornel(USR) au absentat de 
la lucrările comisiei. 

Lucrările Comisiei din data de 23 și 2 4 octombrie 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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