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SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 
din 21, 22 și 23 iunie 2016 

 

 

Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 21, 
22 și 23 iunie a.c. 

În ziua de 21 iunie a.c., a avut loc şedinţa comună a Comisiei pentru mediu şi 
echilibru ecologic cu Comisia pentru industrii şi servicii.  

Lucrările ședintei comune au fost conduse de domnul deputat Iulian Iancu, 
președintele Comisiei pentru industrii și servicii. 

Pe ordinea de zi a şedinţei comune au figurat următorele puncte: 

1. PL-x 398/2013 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.79/2013 privind modificarea şi completarea Legii îmbunătăţirilor 
funciare nr.138/2004, pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.82/2011 privind unele măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri 
funciare, precum şi pentru modificarea literei e) a alineatului (6) al articolului 3 din 
Legea nr.220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei 
din surse regenerabile de energie. 

2. PL-x 207/2016- Proiect de Lege privind siguranţa operaţiunilor petroliere 
offshore 

La punctul 1 al ordinii de zi, proiectul de lege a fost adoptat cu unanimitate de 
voturi. 

La punctul 2 al ordinii de zi, proiectul de lege a fost adoptat cu unanimitate de 
voturi. 

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



Lucrările comisiei din data de 21 iunie a.c au fost conduse de doamna deputat 
Carmen-Ileana Moldovan, preşedintele Comisiei pentru mediu şi echilibru 
ecologic. 

Pe ordinea de zi ședinței a figurat Cerere de reexaminare formulată de 
Preşedintele României asupra legii pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.202/2002 privind gospodărirea integrată a zonei costiere (PL-x 
230/2008/2009).  

În urma dezbaterii cererii de reexaminare membrii comisiiei au hotărât, cu 
majoritate de voturi, să supună plenului Camerei Deputaţilor raportul de 
respingere a cererii de reexaminare formulată de Preşedintele României şi de 
adoptare a Legii pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.202/2002 privind gospodărirea integrată a zonei costiere, în forma adoptată de 
Senat.  

S-a introdus ca punct suplimentar, pe ordinea de zi din data de 21 iunie a.c. 
proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.7/2016 
privind unele măsuri pentru accelerarea implementării proiectelor de infrastructură 
transeuropeană de transport, precum şi pentru modificarea şi completarea unor 
acte normative (Plx 262/2016).  

În urma dezbaterilor, proiectul de lege a fost avizat favorabil cu unanimitate de 
voturi. 

La lucrările Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic din zilele de 21 iunie a.c. 
au fost prezenţi 16 deputaţi din numărul total de 20 membri ai comisiei, după 
cum urmează: Carmen Ileana Moldovan (PSD), Ninel Peia (PSD), Cezar Cioată 
(PSD), Varga Lucia-Ana (PNL), Vasile Daniel Suciu (PSD), Hubert Petru Ştefan 
Thuma (PNL), Costel Alexe (PNL), Ştefan Burlacu (neafiliat), Cosma Vlad-
Alexandru (PSD) înlocuit de domnul deputat Săvoiu Ionuț -Cristian (PSD), Victor 
Gheorghe Manea (PNL), Vlad Marcoci (PNL), Petru-Sorin Marica (PSD), Aurelian 
Mihai (PNL), Molnár Zsolt (UDMR), Mircia Muntean (PSD), Clement Negruţ 
(neafiliat), Adriana Doina-Pană (PSD), Laurenţiu Ţigăeru Roşca (UNPR) fiind 
absent: domnul deputat Ioan Mihăilă (UNPR), Aurelian Mihai (PNL) – delegație 
oficială, domnul deputat Constantin Stelian-Emil Moţ (PSD).  

La lucrările Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic din zilele de 22 și 23  iunie 
a.c. au fost prezenţi 16 deputaţi din numărul total de 20 membri ai comisiei, după 
cum urmează: Carmen Ileana Moldovan (PSD), Ninel Peia (PSD), Cezar Cioată 
(PSD), Varga Lucia-Ana (PNL), Vasile Daniel Suciu (PSD), Hubert Petru Ştefan 
Thuma (PNL), Costel Alexe (PNL), Ştefan Burlacu (neafiliat), Victor Gheorghe 



Manea (PNL), Vlad Marcoci (PNL), Petru-Sorin Marica (PSD), Molnár Zsolt (UDMR), 
Mircia Muntean (PSD), Clement Negruţ (neafiliat), Adriana Doina-Pană (PSD), 
Laurenţiu Ţigăeru Roşca (UNPR) fiind absent:domnul deputat Cosma Vlad-
Alexandru (PSD), domnul deputat Aurelian Mihai (PNL) domnul deputat Ioan 
Mihăilă (UNPR) și domnul deputat Constantin Stelian-Emil Moţ (PSD). 

Lucrările Comisiei din data de 22 și 23  iunie 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,                             
Carmen Ileana Moldovan                          Vasile-Daniel Suciu 

 
 
 


