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nu a fost demarat un demers precis de constituire a grupului de lucru. În consecință, întrebarea 
mea e: 

1. Când începem demararea grupului de lucru pentru a face posibil tranzitul prin astfel de 
zone? 

2. Dacă din partea Ministerului Mediului este dispusă să participe direcția de Biodiversitate, 
cine participă din partea Ministerului Sănătății? 

 

Vă rog să-mi comunicați răspunsul în scris. 
 
 
Cu respect,                                                                                    14.07.2020 
Deputat 
Adrian Dohotaru 

 
 
 
 
 
 




