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Nr. 4c-27/39
SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI
din 6, 7 și 8 februarie 2018
Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic şi-a desfăşurat lucrările în zilele
de 6, 7 și 8 februarie a.c.
La şedinţa din data de 6 februarie a.c. au participat în calitate de invitaţi:
domnul Bulea Virgil, șef în cadrul Direcţiei Generale pentru Comunicaţii şi
Tehnologia Informaţiei, din cadrul Inspectoratului General pentru Situa
ții
de
Urgență, domnul Roșca Ciprian, secretar de stat în cadrul Ministerul Dezvoltării
Regionale şi Administraţiei Publice, domnul Bailesteanu Liviu, director în cadrul
Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, domnul Felix Nicolescu,
șef serviciu în cadrul Autorității Naționale Sanitară Veterinară și pentru Siguranța
Alimentelor și domnul Ștețco Istrate, secretar de stat în cadrul Ministerului Apelor
și Pădurilor.
Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Ion Cupă, preşedintele
Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic a Camerei Deputaţilor.
Pe ordinea de zi ședinței
a
din data de
următoarele proiecte:

6 februarie a.c. au figurat

AVIZE
1. PL-x nr.574/2017 Proiect de Lege pentru aprobarea strategiei de
dezvoltare teritorială a României.
2. PL-x nr.573/2017 Proiect de Lege
nr.217/2016 privind diminuarea risipei alimentare.

pentru

modificarea

Legii

3. PL-x nr. 540/2017 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea
Legii nr.111/1996 privind desfăşurarea în siguranţă, reglementarea, autorizarea şi
controlul activităţilor nucleare.
4. PL-x nr. 538/2017 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de
urgenţã a Guvernului nr.72/2017 privind implementarea Sistemului de avertizare
a populaţiei în situaţii de urgenţă “RO-ALERT”.

5. Pl-x nr.526/2017 Propunere legislativă pentru modificarea şi
completarea Legii nr.218 din 23 iulie 2016 privind protejarea şi sprijinirea
persoanelor afectate de emisiile de substanţe nocive provenite din extracţiile de
ţiţei din zona Suplacu de Barcău.
6. Pl-x nr.515/2017 Propunere legislativă privind trecerea suprafeţei de
180,44 ha fond forestier din proprietatea publică a statului şi din administrarea
Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva în proprietatea publică a Municipiului
Buzău.
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 proiectul de lege a fost avizat favorabil cu
unanimitate de voturi.
La punctul 3 al ordinii de zi proiectul de lege a fost avizat favorabil cu
unanimitate de voturi.
La punctul 4 al ordinii de zi proiectul de lege a fost avizat favorabil cu
unanimitate de voturi.
La punctul 5 al ordinii de zi propunerea legislativă a fost avizată negativ
cu majoritate (1 abținere) de voturi.
La punctul 6 al ordinii de zi propunerea legislativă a fost avizată negativ
cu unanimitate de voturi.
La lucrările Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic din data de 6
februarie a.c. au fost prezenţi 15 deputaţi din numărul total de 16 membri ai
comisiei, după cum urmează: Ion Cupă(ALDE), Alexe Costel(PNL), Bichine
ț
Corneliu(PMP), Simion Lucian-Eduard(PSD), Bogdan Gheorghe Dănut(PSD),
Remus
Adrian
Borza(neafiliat),
șanu IliClaudiu
-Augustin(PSD),
Lungu
Tudorița(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).
Domnul deputat Farago Petru(UDMR) a fost absent de la lucrările comisie.
La lucrările Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic din data de 7
februarie a.c. au fost prezenţi 14 deputaţi din numărul total de 16 membri ai
comisiei, după cum urmează: Ion Cupă(ALDE), Alexe Costel(PNL), țBichine
Corneliu(PMP), Simion Lucian-Eduard(PSD), Bogdan Gheorghe Dănut(PSD),
Remus
Adrian
Borza(neafiliat),
șanu IliClaudiu
-Augustin(PSD),
Lungu
Tudorița(PNL), Mihalcescu Carmen Ileana(PSD), Pană Doina-Adriana(PSD), Popa
Florin(PSD), Spânu Ion(PSD), Suciu Vasile-Daniel(PSD), Varga Glad-Aurel(PNL).
Domnul deputat Farago Petru(UDMR) și domnul deputat Zainea Cornel
(USR) au fost absenți de la lucrările comisie.

La lucrările Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic din data de 8
februarie a.c. au fost prezenţi 14 deputaţi din numărul total de 16 membri ai
comisiei, după cum urmează: Ion Cupă(ALDE), Alexe Costel(PNL), țBichine
Corneliu(PMP), Simion Lucian-Eduard(PSD), Bogdan Gheorgh Dănut(PSD), Remus
Adrian Borza(neafiliat), șanu
Ili
Claudiu -Augustin(PSD), 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).
Domnul deputat Farago Petru(UDMR)
și domnul deputat Zainea Cornel
(USR) au fost absenți de la lucrările comisie.
Lucrările Comisiei din data de 7 și 8 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.
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