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SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 
din 9 și 10 mai 2017 

 

Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 9 și 
10 mai. 

La şedinţa din data de 9 mai a.c. au participat în calitate de invitaţi: domnul 
Dimulescu Nicolae, președinte le Agenției Naționale pentru Pescuit și 
Acvacultură, domnul Bălțățeanu Vasile, director în cadrul Agenției Naționale 
pentru Pescuit și Acvacultură, doamna Mariana Munteanu, președintele 
Patronatului Peștelui din România, doamna Mariana Pîrîianu, director în cadrul 
Ministerului Mediului și doamna Cecilia Martin, director în cadrul Ministerului 
Mediului.  

Lucrările comisiei din data de 9 mai 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 9 mai a.c. au figurat următoarele proiecte: 

SESIZĂRI ÎN FOND 

1. Pl-x nr. 199/2015 Proiect de Lege pentru modificarea art.62 din Ordonanţa 
de urgenţă a Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul şi acvacultura; 

2. Pl-x nr. 370/2016 Proiectul Legii pentru completarea art.12 din Ordonanţa 
de urgenţă a Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul şi acvacultura; 

3. Pl-x nr. 424/2016 Proiect de Lege pentru completarea art.4 alin.(3) din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul şi acvacultura, 
precum şi pentru modificarea art.II alin.(4) din Legea nr.317/2009 pentru 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul şi 
acvacultura; 

4. Pl-x nr. 485/2016 Propunere legislativă pentru completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul şi acvacultura; 



5. Pl-x nr. 132/2017 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.85/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul şi acvacultura; 

6. COM(2016)767 Propunere de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI 
A CONSILIULUI privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile 
(reformare); 

7. COM(2017)34 Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, 
Comitetul Economic si  Social European, Comitetul  Regiunilor - Rolul valorificării 
energetice a deşeurilor în economia circular. 

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

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

La punctul 3 al ordinii de zi, proiectul de lege a fost respins cu unanimitate de 
voturi. 

La punctul 4 al ordinii de zi, propunerea legislativă a fost respinsă cu 
unanimitate de voturi. 

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

La punctul 6 al ordinii de zi, propunerea de directivă a primit un proiect de 
opinie favorabil, cu unanimitate de voturi. 

La punctul 7 al ordinii de zi, comunicarea comisiei a primit un proiect de opinie 
favorabil, cu  unanimitate de voturi. 

La lucrările Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic din data de 9 mai a.c. au 
fost prezenţi toți cei 16 membri ai comisiei după cum urmează: Remus-Adrian 
Borza(ALDE), Alexe Costel(PNL), Bichineţ Corneliu(PMP), Pană Adriana-
Doina(PSD), Bogdan Gheorghe-Dănuţ(PSD), Farago Petru(UDMR), Ilișanu 
Claudiu-Augustin(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). 

 La lucrările Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic din data de 10 mai a.c. 
au fost prezenţi 14 deputaţi din numărul total de 16 membri ai comisiei după 
cum urmează: Remus-Adrian Borza(ALDE), Alexe Costel(PNL), Bichineţ 
Corneliu(PMP), Pană Adriana-Doina(PSD), Bogdan Gheorghe-Dănuţ(PSD), Ilișanu 



Claudiu-Augustin(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), Zainea Cornel (USR), fiind absenți: domnul 
deputat Farago Petru(UDMR) și domnul deputat Varga Glad-Aurel(PNL). 

Lucrările Comisiei din data de 10 mai 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 
 
 
 
 
 
 
 
 


