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                                                                                                           5.12.2019 
                                                                                     Nr.4c-8/851 

 

SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 

din 2, 3, 4 și 5 decembrie 2019 

 

Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic şi-a desfăşurat lucrările în 
zilele de 2, 3, 4 și 5 decembrie a.c. 

 Lucrările şedinţei din data de 3 decembrie a.c. au fost conduse de 
domnul deputat Simion Lucian-Eduard, vicepreședinte al Comisiei pentru 
mediu şi echilibru ecologic din Camera Deputaților. 
 La şedinţa din data de 3 decembrie a.c. au participat în calitate de 
invitați: doamna Gheorghită Maria, director în cadrul Agenției Naționale 
pentru Zootehnie; domnul Zarzără Adrian, consilier juridic în cadrul 
Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale; domnul Beiu Florin , consilier 
superior în cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rural e; domnul 
Adrian Bălteanu, consilier în cadrul Ministerului Culturii; domnul Avram 
Dorin, economist în cadrul Administrației Naționale „Apele Române”; doamna 
Căpătoiu Cristina, inginer în cadrul Administrației Naționale „Apele Române”. 

Pe ordinea de zi a ședinței din data de 3 decembrie a.c. au figurat 
următoarele proiecte: 

AVIZE 

1. PL-x nr. 486/2019 Proiect de Lege privind regimul juridic al Cetăţilor 
dacice din Munţii Orăştiei, care fac parte din Lista patrimoniului mondial 
UNESCO şi unele măsuri privind protejarea acestora. 

2. PL-x nr. 507/2019 Proiect de Lege privind utilizarea voluntară a 
logotipului "rasă autohtonă 100%" pentru produsele de origine animală din 
România. 
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3. PL-x nr. 527/2019 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 comunelor Ceatalchioi şi Crişan, judeţul Tulcea. 

4. PL-x nr. 534/2019 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.7/2019 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice. 

5. PL-x nr. 551/2019 Proiect de Lege pentru modificarea şi 
completarea art.6, art.8, art.20 şi art.33 din Legea nr.104/14 mai 2015 
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă nr.3/2015 pentru aprobarea 
schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020. 

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 primit un aviz 
favorabil cu majoritate de voturi. 

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

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

 
În data de 4 decembrie a.c., membrii Comisiei pentru mediu și 

echilibru ecologic din Camera Deputaților împreună cu membrii Comisiei 
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).  
 Lucrările şedinţei din data de 4 decembrie a.c. au fost conduse de 
domnul deputat Stănescu Alexandru, președintele Comisiei pentru 
agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice  din Camera 
Deputaților. 
 În urma dezbaterii, membrii celor două comisii au hotărât cu 
unanimitate de voturi întocmirea unui raport comun de adoptare cu 
amendamente admise și respinse. 
 La şedinţa din data de 4 decembrie a.c. au participat în calitate de 
invitați: domnul Sorin Roșu Mareș, secretar de stat în cadrul Ministerului 
Agriculturii și Dezvoltării Rurale; doamna Daniela Drăcea, director în cadrul 
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Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor ; domnul Daniel Dicu, director în 
cadrul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor ; domnul Gheorghe 
Mihăilescu, director general în cadrul Romsilva; domnul Silviu Geană, 
președintele Federației Sindicatelor din Silvicultura Silva; domnul Șelaru 
Neculai, președintele Asociației Generale a Vânătorilor și Pescarilor Sportivi; 
doamna Mary Pană, președintele Asociației Crescătorilor și Exportatorilor de 
Bovine, Ovine și Porcine din România ; domnul Mugurel Drăgănescu, 
președinte executiv în cadrul Asociației Generale a Vânătorilor și Pesc arilor 
Sportivi. 

La lucrările Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic din data de 2 
decembrie a.c. au fost prezenţi 15 deputaţi din numărul total de 17 
membri ai comisiei, după cum urmează: Cupă Ion(ALDE), Bichineț 
Corneliu(PMP), Lungu Tudorița(PNL),  Simion Lucian-Eduard(PSD), Bogdan 
Gheorghe Dănut(PSD), Farago Petru(UDMR), Borza Remus-Adrian(PSD), 
Ilișanu Claudiu-Augustin(PSD), Ionescu George(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). 

Domnul deputat Alexe Costel(PNL) și domnul deputat Zainea 
Cornel(USR) au absentat de la lucrările comisiei. 

La lucrările Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic din data de 3 
decembrie a.c. au fost prezenţi 16 deputaţi din numărul total de 17 
membri ai comisiei, după cum urmează: Cupă Ion(ALDE), Bichineț 
Corneliu(PMP), Lungu Tudorița(PNL), Simion Lucian -Eduard(PSD), Bogdan 
Gheorghe Dănut(PSD), Farago Petru(UDMR), Borza Remus-Adrian(PSD), 
Ilișanu Claudiu-Augustin(PSD), Ionescu George(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). 

Domnul deputat Alexe Costel(PNL) a absentat de la lucrările comisiei. 
La lucrările Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic din data de 4 

decembrie a.c. au fost prezenţi 16 deputaţi din numărul total de 17 
membri ai comisiei, după cum urmează: Cupă Ion(ALDE), Bichineț 
Corneliu(PMP), Lungu Tudorița(PN L), Simion Lucian-Eduard(PSD), Bogdan 
Gheorghe Dănut(PSD), Farago Petru(UDMR), Borza Remus-Adrian(PSD), 
Ilișanu Claudiu-Augustin(PSD), Ionescu George(PNL), Marica Petru-
Sorin(PRO Europa), Mihălcescu Carmen Ileana(PSD), Pană Doina-
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Adriana(PSD), Popa Florin(PSD), Spânu Ion(PRO Europa), Varga Glad-
Aurel(PNL) și Zainea Cornel(USR). 

Domnul deputat Alexe Costel(PNL) a absentat de la lucrările comisiei 
fiind înlocuit de domnul deputat Șovăială Constantin(PNL). 

La lucrările Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic din data de 5 
decembrie a.c. au fost prezenţi 13 deputaţi din numărul total de 16 
membri ai comisiei, după cum urmează: Cupă Ion(ALDE), Bichineț 
Corneliu(PMP), Lungu Tudorița(PNL), Simion Lucian-Eduard(PSD), Bogdan 
Gheorghe Dănut(PSD), Borza Remus-Adrian(PSD), Ilișanu Claudiu -
Augustin(PSD), Ionescu George(PNL), Marica Petru-Sorin(PRO Europa), 
Mihălcescu Carmen Ileana(PSD), Pană Doina-Adriana(PSD), Spânu Ion(PRO 
Europa) și Varga Glad-Aurel(PNL).  

Domnul deputat Alexe Costel(PNL), domnul deputat Farago 
Petru(UDMR) și domnul deputat Zainea Cornel(USR) au absentat de la 
lucrările comisiei. 

Lucrările comisiei din data de 2 și 5  decembrie 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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