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                                                                                                        12.02.2019 
  
 

PROCES VERBAL  

din 11 și 12 februarie 2019 

 

Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic şi-a desfăşurat lucrările în 
zilele de 11 și 12 februarie a.c. 

La lucrările Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic din data de 11 
februarie a.c. au fost prezenţi 15 deputaţi din numărul total de 17 
membri ai comisiei.  

Doamna deputat Mihălcescu Carmen Ileana(PSD) a fost înlocuită cu 
domnul deputat Niță Nicu(PSD) și domnul deputat Suciu Vasile -Daniel(PSD) 
a fost înlocuit cu domnul deputat Neață Eugen(PSD). 

La lucrările Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic din data de 12 
februarie a.c. au fost prezenţi 15 deputaţi din numărul total de 17 
membri ai comisiei. 

Domnul deputat Suciu Vasile-Daniel(PSD) și d omnul deputat Zainea 
Cornel(USR) au absentat de la lucrările comisiei. 

Membrii Comisiei pentru mediu și ech ilibru ecologic din Camera 
Deputaților s-au reunit cu membrii Comisiei pentru mediu din Senat și cu 
membrii Comisiei pentru ape, păduri, pescuit și fond cinegetic din Senat 
pentru a dezbate în ședintă comună Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 
2019 (PL-x nr. 26/2019). 

Lucrările şedinţei comune din data de 11 februarie a.c. au fost 
conduse de domnul deputat Ion Cupă, președintele Comisiei pentru mediu şi 
echilibru ecologic din Camera Deputaților. 

La şedinţa comună din data de 11 februarie a.c. au participat în 
calitate de invitați: doamna Grațiela Leocadia Gavrilescu, Viceprim-ministrul 
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și Ministrul Mediului; domnul Ioan Deneș, Ministrul Apelor și Pădurilor ; 
doamna Adriana Petcu, secretar de stat în cadrul Ministerului Apelor și 
Pădurilor; doamna Diana Severin, secretar de stat în cadrul Ministerului 
pentru Relația cu Parlamentul; domnul Rada Crăciun, director de cabinet în 
cadrul Ministerului Mediului; doamna Nicoleta Dima, director economic în 
cadrul Ministerului Apelor și Pădurilor ; domnul Dinu Nicolescu, director 
economic în cadrul Ministerului Mediului; domnul Drăgan Mihai, director 
comunicare în cadrul Ministerului Mediului; domnul Dan Achim, director în 
cadrul Ministerului Apelor și Pădurilor; domnul Gheorghe Tuluc, director în 
cadrul Ministerului Apelor și Pădurilor;  doamna Moisă Niculina, șef birou în 
cadrul Ministerului Mediului; doamna Teodorescu Maria, expert în cadrul 
Ministerului Finanțelor Publice; doamna Grunfeld Dorina, consilier în cadrul 
Ministerului Mediului și doamna Bratu Luiza, consilier în cadrul Ministerului 
Apelor și Pădurilor.  

S-a arătat că proiectul de lege se încadrează în categoria legilor 
ordinare, Camera Deputaților cât și Senatul sunt Camere decizionale, 
Consiliul Legislativ avizează favorabil proiectul de Lege și Consiliul 
Economic și Social avizează favorabil proiectul de Lege cu observații și 
propuneri. 

În urma dezbaterilor membrii comisiilor au hotărât cu majoritate de 
voturi întocmirea unui aviz comun favorabil. 

Lucrările Comisiei din data de 12 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. 

 
 
 

PREȘEDINTE                                SECRETAR 
                   Ion CUPĂ                                          Petru FARAGO 
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Consultant parlamentar, Ing. Andrei-Georgian Pîrvan 


