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SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 
din 27 februarie, 28 februarie și 1 martie  2018 

 
 Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic şi-a desfăşurat lucrările în 
zilele de 27 februarie, 28 februarie și 1 martie  a.c. 

 La şedinţa din data de 27 februarie a.c. au participat în calitate de 
invitaţi: Iulian Offenberg, președinte în cadrul Autorității Competente de 
Reglementare a Operațiunilor Petroliere Offshore la Marea Neagră - ACROPO, 
domnul Istrate Ștețco, secretar de stat în cadrul Ministerului Apelor și 
Pădurilor, domnul Florian Udrea, președinte le Agentiei Nationale pentru Arii 
Naturale Protejate( ANANP), domnul Corneliu Condrea,  director Directia 
Titei și Gaze Naturale în cadrul Ministerului Energiei. 

 Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Ion Cupă, 
preşedintele Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor.  

Pe ordinea de zi a ședinței din data de 27 februarie a.c. au figurat 
următoarele proiecte:  

AVIZE 

1. PL-x nr. 33/2018 Proiect de Lege privind unele măsuri necesare 
pentru implementarea operaţiunilor petroliere de către titularii de acorduri 
petroliere referitoare la perimetre petroliere offshore. 

FOND 

2. PL-x nr. 404/2017 Proiect de Lege pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă nr.57/2007 privind regimul ariilor 
naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei 
sălbatice 

 3. PL-x nr.524/2017 Propunere legislativă privind interzicerea 
exploatării masei lemnoase din parcurile naţionale 

 La punctul 1 al ordinii de zi proiectul de lege a fost avizat favorabil 
cu majoritate (1 abținere) de voturi.  



 La punctul 2 al ordinii de zi proiectul de lege a fost adoptat 
amendamente admise și respinse cu majoritate de voturi. 

 La punctul 3 al ordinii de zi propunerea legislativă a fost respinsă cu 
majoritate (2 împotrivă) de voturi.  

 La lucrările Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic din data de 27 
februarie a.c. au fost prezenţi 13 deputaţi din numărul total de 16 
membri ai comisiei, după cum urmează: Ion Cupă(ALDE), Alexe 
Costel(PNL), Bichineț Corneliu(PMP) , Simion Lucian-Eduard(PSD), Bogdan 
Gheorghe Dănut(PSD), Farago Petru(UDMR), Remus Adrian Borza(neafiliat), 
Ilișanu Claudiu-Augustin(PSD), Pană Doina-Adriana(PSD),  Popa Florin(PSD), 
Spânu Ion(PSD), Suciu Vasile-Daniel(PSD),  Zainea Cornel (USR). Doamna 
deputat Mihalcescu Carmen Ileana(PSD) a fost înlocuită de domnul deputat 
Neață Eugen(PSD). 

 Doamna deputat Lungu Tudorița(PNL) și domnul deputat Varga Glad -
Aurel(PNL) au absentat de la lucrările comisie.  

 La lucrările Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic din data de 28 
februarie a.c. au fost prezenţi 13 deputaţi din numărul total de 16 
membri ai comisiei, după cum urmează: Ion Cupă(ALDE), Alexe 
Costel(PNL), Bichineț Corneliu(PMP), Simion Lucian -Eduard(PSD), Bogdan 
Gheorghe Dănut(PSD), Farago Petru(UDMR), Remus Adrian Borza(neafiliat), 
Ilișanu Claudiu-Augustin(PSD), Mihalcescu Carmen Ileana(PSD), Pană Doina-
Adriana(PSD),  Popa Florin(PSD), Spânu Ion(PSD), Suciu Vasile-Daniel(PSD),  
 Doamna deputat Lungu Tudorița(PNL), domnul deputat Varga Glad -
Aurel(PNL) și do mnul deputat Zainea Cornel (USR) au absentat de la 
lucrările comisie.  

 La lucrările Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic din data de 1 
martie a.c. au fost prezenţi 12 deputaţi din numărul total de 16 membri 
ai comisiei, după cum urmează: Ion Cupă(ALDE), Alexe Costel(PNL), 
Bichineț Corneliu(PMP), Simion Lucian-Eduard(PSD), Bogdan Gheorghe 
Dănut(PSD), Remus Adrian Borza(neafiliat), Ilișanu Claudiu -Augustin(PSD), 
Mihalcescu Carmen Ileana(PSD), Pană Doina-Adriana(PSD), Popa 
Florin(PSD), Spânu Ion(PSD), Suciu Vasile-Daniel(PSD).   

 Doamna deputat Lungu Tudorița(PNL), domnul dep utat Farago 
Petru(UDMR), domnul deputat Varga Glad-Aurel(PNL) și domnul deputat 
Zainea Cornel (USR) au absentat de la lucrările comisie.  

 

 

 

 



 Lucrările Comisiei din data de 28 februarie și 1 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 
                       Ion CUPĂ                                         Petru FARAGO 
 
 

 
 
 
 

 Consilier parlamentar, Alina Alexandriuc 
 


