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                                                                                                        27.02.2020 
                                                                                     Nr.4c-8/85 

 

SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 

din 25, 26 și 27 februarie 2020 

 

Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic şi-a desfăşurat lucrările în 
zilele de 25, 26 și 27 februarie a.c. 

 Lucrările şedinţei din data de 25 februarie a.c. au fost conduse de 
doamna deputat Lungu Tudorița, vicepreședinte a Comisiei pentru mediu şi 
echilibru ecologic din Camera Deputaților. 

 La şedinţa din data de 25 februarie a.c. au participat în calitate de 
invitați: domnul Lixandru Marian, președintele Agenției Naționale pentru 
Pescuit și Acvacultură ; domnul Pruteanu Ioan, consilier juridic în cadrul 
Agenției Naționale pentru Pescuit și Acvacultură; domnul Achiriloaie Leonard, 
secretar de stat în cadrul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor; domnul 
Constantin Gheorghe, director în cadrul Ministerului Mediului, Apelor și 
Pădurilor; domnul Ilie Mihalache, director în cadrul Ministerului Mediului, 
Apelor și Pădurilor și domnul Georgescu Dumi tru, consilier în cadrul 
Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale. 
  Pe ordinea de zi a ședinței din data de 25 februarie a.c. au figurat 
următoarele proiecte: 

AVIZ 

1. PL-x nr. 19/2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.80/2019 pentru modificarea şi completarea unor 
acte normative în domeniul fondurilor europene. 

 
SESIZĂRI ÎN FOND 

 
2. PL-x nr. 132/2017/2019 Proiect de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.85/2016 pentru modificarea şi 
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completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.23/2008 privind 
pescuitul şi acvacultura. 

3. PL-x nr. 126/2018/2019 Proiect de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.105/2017 pentru modificarea art.23 
alin.(1) lit.c) din Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic 
nr.407/2006. 

4. COM(2020)27 Comunicare a Comisiei către Parlamentul European și 
Consiliu pregătirea conferinței privind viitorul Europei. 

5. COM(2019)650 Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, 
Consiliu, Banca Centrală Europeană, Comitetul Economic și Social European, 
Comitetul Regiunilor și Banca Europeană de Investiții Strategia anuală 
pentru 2020 privind creşterea durabilă. 

La punctul 1 al ordinii de zi, proiectul de lege a primit un aviz 
favorabil cu unanimitate de voturi. 

La punctul 2 al ordinii de zi, proiectul de lege a primit un raport 
preliminar de respingere 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 cu unanimitate de voturi. 

La punctul 3 al ordinii de zi, proiectul de lege a primit un raport 
comun înlocuitor de respingere privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţã a Guvernului nr.105/2017 pentru modificarea art.23 alin.(1) 
lit.c) din Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic 
nr.407/2006 cu unanimitate de voturi. 

La punctul 4 al ordinii de zi, Comunicarea a primit un proiect de 
opinie favorabil cu unanimitate de voturi. 

La punctul 5 al ordinii de zi, Comunicarea a primit un proiect de 
opinie favorabil cu unanimitate de voturi. 

La lucrările Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic din data de 25 
februarie a.c. au fost prezenţi 12 deputaţi din numărul total de 16 
membri ai comisiei, după cum urmează: Bichineț Corneliu(PMP), Lungu 
Tudorița(PNL), Simion Lucian-Eduard(PSD), Bogdan Gheorghe Dănuț(PSD), 
Farago Petru(UDMR), Borza Remus-Adrian(PNL), Ilișanu Claudiu -
Augustin(PSD), Ionescu George(PNL), Marica Petru-Sorin(PRO Europa), 
Mihălcescu Carmen Ileana(PSD), Spânu Ion(PRO Europa), Zainea 
Cornel(USR). 

Domnul deputat Cupă Ion(PMP), domnul deputat Alexe Costel(PNL), 
doamna deputat Pană Adriana-Doina(PSD) și domnul deputat Varga Glad-
Aurel(PNL) au absentat de la lucrările comisiei. 
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La lucrările Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic din data de 26 
februarie a.c. au fost prezenţi 12 deputaţi din numărul total de 16 
membri ai comisiei, după cum urmează: Cupă Ion(PMP), Bichineț 
Corneliu(PMP), Lungu Tudorița(PNL), Simion Lucian -Eduard(PSD), Bogdan 
Gheorghe Dănuț(PSD), Farago Petru(UDMR), Borza Remus-Adrian(PNL), 
Ilișanu Claudiu-Augustin(PSD), Ionescu George(PNL), Marica Petru-
Sorin(PRO Europa), Mihălcescu Carmen Ileana(PSD) și Spânu Ion(PRO 
Europa). 

Domnul deputat Alexe Costel(PNL), doamna deputat Pană Adriana-
Doina(PSD), domnul deputat Varga Glad-Aurel(PNL) și domnul deputat 
Zainea Cornel(USR) au absentat de la lucrările comisiei. 

La lucrările Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic din data de 27 
februarie a.c. au fost prezenţi 12 deputaţi din numărul total de 16 
membri ai comisiei, după cum urmează: Cupă Ion(PMP), Bichineț 
Corneliu(PMP), Lungu Tudorița(PNL), Simion Lucian -Eduard(PSD), Bogdan 
Gheorghe Dănuț(PSD), Farago Petru(UDMR), Borza Remus -Adrian(PNL), 
Ilișanu Claudiu-Augustin(PSD), Ionescu George(PNL), Marica Petru-
Sorin(PRO Europa), Mihălcescu Carmen Ileana(PSD) și Spânu Ion(PRO 
Europa). 

Domnul deputat Alexe Costel(PNL), doamna deputat Pană Adriana-
Doina(PSD), domnul deputat Varga Glad-Aurel(PNL) și domnul deputat 
Zainea Cornel(USR) au absentat de la lucrările comisiei. 

Lucrările comisiei din data de 25 și 27 februarie a.c. s-au desfăşurat 
în cadrul grupurilor de lucru constituite în vederea studierii proiectelor de 
lege şi a altor documente înregistrate la comisie. 

 
 
 

VICEPREȘEDINTE,                       SECRETAR, 
                  Tudorița LUNGU                                  Petru FARAGO 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consultant parlamentar,  
Drd. Ing. Andrei-Georgian Pîrvan 
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