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SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI
din 26 și 28 iunie 2018

Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic şi-a desfăşurat lucrările în
zilele de 26 și 28 iunie a.c.
La şedinţa din data de 26 iunie a.c. au participat în calitate de
invitați: domnul Deleanu Dan, subsecretar de stat în cadrul Ministerului
Apelor și Pădurilor si domnul Cucu Marian, director în cadrul Administrației
Fondului pentru Mediu.
Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Ion Cupă,
preşedintele Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic.
Pe ordinea de zi ședinței
a
din data de
următoarele proiecte:

26 iunie

a.c. au figurat

AVIZ
1. PL-x nr.391/2018 Proiect de Lege pentru modificarea şi
completarea Legii nr.43/2014 privind protecţia animalelor utilizate în scopuri
ştiinţifice.
SESIZĂRI ÎN FOND
2. Pl-x nr.195/2018 Propunere legislativă privind transmiterea unor
suprafeţe de teren din domeniul public al statului şi din administrarea
Administraţiei Naţionale "Apele Române" în domeniul public al municipiului
Sibiu şi în administrarea Consiliului Local Sibiu.
3. PL-x nr.377/2018 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei
de urgenţã a Guvernului nr.37/2018 pentru modificarea şi completa rea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.115/2011 privind stabilirea cadrului
instituţional şi autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanţelor Publice, de a
scoate la licitaţie certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite
României la nivelul Uniunii Europene.
4. PL-x nr.385/2018 Propunere legislativă privind susţinerea
eliminării autovehiculelor poluante, cu vechime mai mare de 12 ani şi
acordarea de voucher valoric, în sumă de 4.500 de lei, pentru achiziţia de
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panouri solare, centrale termice cu coeficient de poluare redus şi surse
alternativ/ecologice.
La punctul 1 al ordinii de zi, proiectul de lege a fost avizat favorabil
cu unanimitate de voturi.
La punctul 2 al ordinii de zi, propunerea legislativă a fost respinsă cu
majoritate de voturi (1 abținere).
La punctul 3 al ordinii de zi, proiectul de Lege a fost adoptat cu
unanimitate de voturi.
La punctul 4 al ordinii de zi, propunerea legislativă a fost respinsă cu
unanimitate de voturi.
La lucrările Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic din data de 26
iunie a.c. au fost prezenţi 17 deputaţi din numărul total de 17 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 ClaudiuAugustin(PSD), Ionescu George(PNL), Lungu Tudori
ța(PNL),
Mihalcescu
Carmen Ileana(PSD), Pană Doina-Adriana(PSD), Popa Florin(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 28
iunie a.c. au fost prezenţi 14 deputaţi din numărul total de 17 membri ai
comisiei, după cum urmează: Ion Cupă(ALDE), Alexe Costel(PNL), Bichineț
Corneliu(PMP),
Bogdan
Gheorghe
Dănut(PSD),
Remus
Adrian
Borza(neafiliat), Ilișanu Claudiu-Augustin(PSD), Ionescu George(PNL), Lungu
Tudorița(PNL), Mihalcescu Carmen Ileana(PSD), Pană Doina-Adriana(PSD),
Popa Florin(PSD), Spânu Ion(PSD), Suciu Vasile-Daniel(PSD), Varga GladAurel(PNL).
Domnul deputat Simion Lucian-Eduard(PSD), domnul deputat Farago
Petru(UDMR) și domnul deputat Zainea Cornel(USR) nu au participat la
lucrările comisiei.
Lucrările Comisiei din data de 28 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
Ion CUPĂ

SECRETAR
Petru FARAGO

Consilier parlamentar, Alina Alexandriuc

2

