
Nr.
crt.

Nr.
înregistrare

la CD

Denumirea iniţiativei legislative sau a 
problemei înscrise pe ordinea de zi şi 

menţionarea raportorilor

Competenţa CD 
potrivit art.75 
din Constituţie

Data sesizării 
comisiei

Scopul 
sesizării

Termen de 
soluţionare Observaţii

0 1 2 3 4 5 6 7
1. PLx 398/2013 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei

de urgenţă a Guvernului nr.79/2013 privind
modificarea şi completarea Legii
îmbunătăţirilor funciare nr.138/2004, pentru
completarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.82/2011 privind unele măsuri
de organizare a activităţii de îmbunătăţiri
funciare, precum şi pentru modificarea literei
e) a alineatului (6) al articolului 3 din Legea
nr.220/2008 pentru stabilirea sistemului de
promovare a producerii energiei din surse
regenerabile de energie

Cameră 
decizională

10.02.2014 Raport comun 
cu Com. 

Administraţie 
Com. 

Agricultură

5.11.2013 La nivel de raportori

2. PLx 294/2014 Proiect de Lege privind exercitarea profesiei
de formator auto cu drept de liberă practică,
precum şi pentru înfiinţarea, organizarea şi
funcţionarea Colegiului Formatorilor Auto
din România

Cameră 
decizională

16.06.2014 Raport comun 
cu Com. 
Muncă       
Com. 

Transporturi

La nivel de raportori

a lucrărilor comisiei din 24, 25, 26 şi 27 august 2015
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0 1 2 3 4 5 6 7
3. PLx 37/2015 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei

Guvernului nr.21/2014 pentru modificarea şi
completarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe
drumurile publice

Cameră 
decizională

9.02.2015 Raport comun 
cu Com. 
Juridică    

Com. 
Transporturi

23.02.2015 La nivel de raportori

4. PLx 465/2014 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei
de urgenţă a Guvernului nr.51/2014 pentru
modificarea şi completarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.34/2006 privind
atribuirea contractelor de achiziţie publică, a
contractelor de concesiune de lucrări publice
şi a contractelor de concesiune de servicii

Cameră 
decizională

8.10.2014 Raport comun 
cu Com. 
Juridică    

23.10.2014 La nivel de raportori

5. PLx 479/2014 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei
Guvernului nr.28/2014 privind unele măsuri
pentru dezvoltarea infrastructurii de stocare a
energiei electrice şi de echilibrare a
Sistemului electroenergetic national, prin
construirea şi operarea centralelor
hidroelectrice cu acumulare prin pompaj cu
putere instalată mai mare de 15 MW

Cameră 
decizională

8.10.2014 Raport comun 
cu Com. 
Juridică     

Com. 
Agricultură

28.10.2014 La nivel de raportori

6. PLx 110/2015 Propunere legislativă "Legea meşteşugarilor 
artizani"

Cameră 
decizională

2.03.2015 Raport comun 
cu Com. 
Muncă       

11.03.2015 La nivel de raportori

7. Dezbateri generale "Legea minelor" La nivel de raportori

PREŞEDINTE
Iulian Iancu
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