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1. Care e stadiul de avizare interministerială reînceput în cursul lunii iunie? 
2. În ce dată preconizați cu aproximație adoptarea unei Hotărâri de Guvern care interzice 

ambarcațiunile motorizate pe lacurile Tarnița și Beliș-Fântânele? 
3. Pentru ca cererea parlamentarilor clujeni să fie îndeplinită, asemenea petiției semnate de 8 mii de 

clujeni, în ce măsură considerați oportună crearea unui grup de lucru care să conducă la 
dezideratul interzicerii ambarcațiunilor motorizate pe cele două lacuri? 

 
Vă rog să îmi comunicați răspunsul în scris. 
 

Cu respect,          
 06.08.2019 

Adrian Dohotaru 
Deputat independent 




