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0 1 2 3 4 5 6 7

1. ora 9:00

Invitat: Barna TÁNCZOS- Ministrul 
Mediului, Apelor și Pădurilor- prezentarea 
raportului de activitate și stadiul proiectelor 
asumate de la preluarea mandatului și până în 
prezent

2. PLx 514/2022

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.107/2022 pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.12/1998 privind 
transportul pe căile ferate române şi 
reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor 
Ferate Române, precum şi pentru modificarea 
şi completarea unor acte normative

Cameră 
decizională 26.09.2022

Aviz pentru 
Com. 

transporturi
6.10.2022
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Camera Deputaţilor
Comisia pentru mediu și echilibru ecologic
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3. PLx 575/2022

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.122/2022 privind 
unele măsuri pentru proiectele de 
infrastructură de transport, proiectele pentru 
dezvoltarea infrastructurii de management 
integrat al deşeurilor, proiectele privind 
îmbunătăţirea sistemului de răspuns la risc şi 
proiectele privind investiţii în infrastructuri 
spitaliceşti, finanţate din fonduri externe 
nerambursabile, precum şi pentru modificarea 
unor acte normative

Cameră 
decizională 11.10.2022

Aviz pentru 
Com. 

Economică, 
Com. Buget

19.10.2022

4. PLx 715/2022

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.140/2022 privind 
licenţa industrială unică

Cameră 
decizională 21.11.2022

Aviz pentru 
Com. 

Economică, 
Com. Industrii

07.12.2022

5. PLx 237/2022

Propunere legislativă pentru modificarea şi 
completarea art. 90 din Legea nr. 46/2008 - 
Codul Silvic şi înfiinţarea registrului 
terenurilor degradate ce trebuie împădurite

Cameră 
decizională 4.05.2022

Raport comun 
cu Com. 

agricultură și 
Com.juridică

24.05.2022

6. PLx 397/2022

Propunere legislativă privind aprobarea 
procedurii de pregătire pentru reutilizare a 
deşeurilor de echipamente electrice şi 
electronice, a cerinţelor tehnice privind 
pregătirea pentru reutilizare şi a cerinţelor de 
raportare şi monitorizare a echipamentelor 
electrice şi electronice reutilizate

Cameră 
decizională 22.06.2022 Raport 28.06.2022

PREŞEDINTE
George-Cătălin Stângă
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