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SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 
din 21, 22 și 23 martie 2017 

 

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

La şedinţa din data de 22 martie a.c. au participat în calitate de invitaţi: domnul 
Istrate Ștețco, secretar de stat în cadrul Ministerul Apelor și Pădurilor, doamna 
Luiza Bratu, consilier în cadrul Ministerul Apelor și Păd urilor, domnul Bîlea Ion 
Codruț, director în cadrul Romsilva, doamna Ghită Luminița, director  în cadrul 
Direcția Economie Verde, Schimbări Climatice și Dezvoltare Durabilă din Ministerul 
Mediulu și domnul deputat Lupescu Dumitru (USR).  

Lucrările comisiei din data de 22 martie a.c. au fost conduse de domnul deputat 
Remus-Adrian Borza, preşedintele Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic. 

Pe ordinea de zi a şedinței din data de 22 martie a.c. au figurat următoarele 
proiecte: 

AVIZ 

1. Pl-x 23/2017  Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.51/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr.171/2010 
privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice 

2. PL-x 151/2017 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.4/2017 privind prorogarea termenului prevăzut la art.IV din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.51/2016 pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice, precum 
şi pentru stabilirea de măsuri în acordarea unor beneficii de asistenţă socială. 

 

 

 



FOND  

3. Pl-x 455/2016 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.50/2016 pentru modificarea Legii nr.289/2002 privind perdelele 
forestiere de protecţie. 

4. COM(2016)739 Comunicare a Comisiei catre Parlamentul European, Consiliu, 
Comitetul Economic si  Social European si  Comitetul  Regiunilor Următorii pasi 
către un viitor european durabil. Acţiunea europeană pentru durabilitate. 

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

La punctul 4 al ordinii de zi, comunicarea a primit un proiect de opinie 
favorabil.  

La lucrările Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic din data de 21 și 22 
martie a.c. au fost prezenţi 14 deputaţi din numărul total de 16 membri ai 
comisiei după cum urmează: Remus-Adrian Borza(ALDE), Bichineţ Corneliu(PMP), 
Pană Adriana-Doina(PSD), Bogdan Gheorghe-Dănuţ(PSD), Farago Petru(UDMR), 
Lungu Tudoriţa(PNL), Carmen Ileana Mihălcescu(PSD), Popa Florin(PSD), Răcuci 
Claudiu-Vasile(PNL), Simion Lucian-Eduard(PSD), Spânu Ion(PSD), Suciu Vasile-
Daniel(PSD), Varga Glad-Aurel(PNL), Zainea Cornel (USR), fiind absenți: domnul 
deputat Alexe Costel(PNL) și domnul deputat Ilișanu Claudiu-Augustin(PSD). 

 La lucrările Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic din data de 23 martie 
a.c. au fost prezenţi 13 deputaţi din numărul total de 16 membri ai comisiei 
după cum urmează: Remus-Adrian Borza(ALDE), Bichineţ Corneliu(PMP), Pană 
Adriana-Doina(PSD), Bogdan Gheorghe-Dănuţ(PSD), Lungu Tudoriţa(PNL), 
Carmen Ileana Mihălcescu(PSD), Popa Florin(PSD), Răcuci Claudiu-Vasile(PNL), 
Simion Lucian-Eduard(PSD), Spânu Ion(PSD), Suciu Vasile-Daniel(PSD), Varga 
Glad-Aurel(PNL), Zainea Cornel (USR), fiind absenți: domnul deputat Alexe 
Costel(PNL), domnul deputat Farago Petru(UDMR) și domnul deputat Ilișanu 
Claudiu-Augustin(PSD). 

 



DIVERSE 

În dimineața zilei de 21 martie a.c. a avut loc vizita de lucru în România a unei 
delegații a Comisiei parlamentare de investigare și cercetare a activităților ilegale 
de gestionare a deșeurilor din Parlamentul Italian.  Delegația a fost condusă de 
domnul deputat Alessandro Bratti și a fost compusă din 14 membri. 

Delegația italiană a avut o întâlnire de lucru cu membrii Comisiei pentru mediu și 
echilibru din Camera Deputaților și cu Comisia pentru mediu din Senat. Temele  
de discuție au fost : traficul transfrontalier al deşeurilor, în special a celor 
provenite din Italia, funcţionarea gestionării deşeurilor în Romania în acord cu 
legislaţia comunitară in vigoare și activităţile de prevenire şi combatere a 
fenomenelor ilegale ce derivă din gestionarea deşeurilor. 

În după amiaza zilei de 21 martie a.c. domnul Daniel Constantin, Ministrul 
Mediului, a raspuns invitatiei Comisiei de a participa, împreună cu preşedinţii 
instituţiilor aflate în subordinea sa, la o discuţie informală pe tema activităţii 
şi priorităţilor legislative ale ministerului pentru perioada imediat urmatoare.  

La întalnire au fost prezenți și domnul Bogdan Trif, comisar general în cadrul 
Gărzii de Mediu, domnul Viorel Toma, președinte în cadrul Agenței  Naționale 
pentru Protecția Mediului, domnul Eugen Uricec, sec retar de stat în cadrul 
Ministerul Mediului și domnul Lilian Onescu, secretar de stat în cadrul Ministerul 
Mediului.  

În cadrul întâlnirii au fost abordate teme precum procedurile de infringement pe 
care le are în prezent România pe domeniul mediului, taxa de depozitare a 
deșeurile, problematica colectării selective, timbrul pentru mediu. 

Lucrările Comisiei din data de 23 martie 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, 

av.dr. Remus-Adrian Borza                        Farago PETRU 
 
 
 
 
 


