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SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 
din 1, 2 şi 3 noiembrie 2016 

 

Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 1, 2 
și 3 noiembrie a.c. 

La şedinţa din data de 2 noiembrie a.c. au participat în calitate de invitaţi: 
domnul Raul Pop, secretar de stat în cadrul Ministerului Mediului, Apelor şi 
Pădurilor, doamna Alina Boldea, consilier pentru afaceri europene în cadrul 
Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, domnul Altan Abdulamit, director în 
cadrul Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, domnul Constantin Damov, 
vicepreşedinte ARMD, domnul Geanin Serban, director executiv Eco Romania.  

Lucrările comisiei din data de 2 noiembrie a.c. au fost conduse de doamna 
deputat Carmen Ileana Moldovan, preşedintele Comisiei pentru mediu şi echilibru 
ecologic. 

Pe ordinea de zi a şedinței din data de 2 noiembrie a.c. au figurat următoarele 
proiecte: 

SESIZĂRI ÎN FOND 

1. Pl-x493/2016 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de la Paris, încheiat 
la Paris, la 12 decembrie 2015 şi semnat de România la New York, la 22 aprilie 
2016 

2. PL-x400/2016 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii apelor 
nr.107/1996 

3. Pl-x457/2016 Proiect de Lege pentru completarea art.9 din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea 
pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar 
nr.18/1991 



La punctul 1 al ordinii de zi, proiectul de Lege a fost adoptat cu unanimitate de 
voturi. 

La punctul 2 al ordinii de zi, proiectul de Lege a fost amânat cu unanimitate de 
voturi. 

La punctul 3 al ordinii de zi, proiectul de Lege a fost amânat cu unanimitate de 
voturi. 

La lucrările Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic din zilele de 1, 2 şi 3 
noiembrie a.c. au fost prezenţi 14 deputaţi din numărul total de 16 membri ai 
comisiei după cum urmează: Carmen Ileana Moldovan (PSD), Cezar Cioată (PSD), 
Varga Lucia-Ana(PNL), Vasile Daniel Suciu(PSD), Hubert Petru Ştefan 
Thuma(PNL), Costel Alexe(PNL), Ştefan Burlacu(UNPR), Cosma Vlad-
Alexandru(PSD), Victor Gheorghe Manea (PNL), Marcoci Vlad(PNL), Aurelian 
Mihai(ALDE), Clement Negruţ(UNPR), Adriana Doina-Pană(PSD), Laurenţiu Ţigăeru 
Roşca (neafiliat), fiind absenţi: domnul deputat Mihăilă Ioan (UNPR) şi domnul 
deputat Molnar Zsolt (UDMR).  

Lucrările Comisiei din zilele de 1 şi 3 noiembrie a.c. s-au desfăşurat în cadrul 
grupurilor de lucru constituite în vederea studierii proiectelor de lege şi a altor 
documente înregistrate la Comisie.  

 

 
PREŞEDINTE,                                                          SECRETAR, 

       Carmen Ileana Moldovan                                    Vasile-Daniel Suciu 


