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Parlamentul României
Camera Deputaţilor
Comisia pentru mediu si echilibru ecologic

ORDINEA DE ZI
a lucrărilor comisiei din 26 mai 2020

Nr.
Crt
.

Nr.
înregistrare

la CD

Denumirea iniţiativei
legislative sau a

problemei înscrise pe ordinea
de zi şi

menţionarea raportorilor

Competenţ
a CD
potrivit
art.75 din
Constituţie

Data sesizării
comisiei

Scopul
sesizării

Termen de
soluţionare

Observaţii

0 1 2 3 4 5 6 7
1. PL-x

478/2018
Proiect de Lege pentru
modificarea şi completarea
Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.195/2005 privind
protecţia mediului

Camera
Decizionala

19.09.2018 Raport
comun cu
Comisia
pentru

Administratie

10.10.2018 sedinta online

2. PL-x
190/2019

Propunere legislativă pentru
completarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.195/2005
privind protecţia mediului

Camera
Decizionala

27.03.2019 Raport
comun cu
Comisia
pentru

Administratie

16.04.2019 sedinta online

3. PL-x 53/2015 Propunere legislativă pentru
completarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.195/2005

Camera
Decizionala

15.02.2015 Raport
comun cu
Comisia

05.03.2015 sedinta online
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privind protecţia mediului pentru
Agricultura

4. PL-x 76/2020 Proiect de Lege pentru aprobarea
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului
nr.81/2019 pentru modificarea şi
completarea Ordonanţei de urgenţă
a Guvernului nr.115/2011 privind
stabilirea cadrului instituţional şi
autorizarea Guvernului, prin
Ministerul Finanţelor Publice, de a
scoate la licitaţie certificatele de
emisii de gaze cu efect de seră
atribuite României la nivelul Uniunii
Europene, precum şi pentru
instituirea unei scheme de ajutor de
stat privind sprijinirea
întreprinderilor din sectoarele şi
sub-sectoarele expuse unui risc
important de relocare ca urmare a
transferului costului emisiilor de
gaze cu efect de seră în preţul
energiei electrice

Camera
Decizionala

02.03.2020 Raport
comun cu
Comisia
pentru
Politica

Economic si
Comisia

pentru Buget

17.03.2020 sedinta online

5. PL-x 80/2020 Proiect de Lege pentru aprobarea
Ordonanţei de urgenţã a
Guvernului nr.87/2019 privind
prorogarea termenului prevăzut la
art.6 din Ordonanţa Guvernului
nr.40/2006 pentru aprobarea şi
finanţarea programelor
multianuale prioritare de mediu şi

Camera
Decizionala

02.03.2020 Raport
comun cu
Comisia

pentru Buget

17.03.2020 sedinta online
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gospodărire a apelor

6. PL-x
163/2020

Proiect de Lege privind aprobarea
Ordonanței de urgență a
Guvernului nr.27/2020 pentru
modificarea şi completarea Legii
petrolului nr.238/2004

Camera
Decizionala

27.04.2020 Raport
comun cu
Comisia
pentru
industrii

14.05.2020 sedinta online

7. PL-x
280/2020

Proiect de Lege privind aprobarea
Ordonanţei de urgenţã a
Guvernului nr.47/2020 pentru
stabilirea, pe perioada stării de
urgenţă instituită prin Decretul
Preşedintelui României
nr.195/2020, a condiţiilor de
comercializare a benzinei şi
motorinei în contextul crizei
economice generate de pandemia
SARS-CoV-2

Camera
Decizionala

20.05.2020 Raport
comun cu
Comisia
pentru
industriit

02.06.2020

8. COM(2020)98 COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE
PARLAMENTUL EUROPEAN,
CONSILIU, COMITETUL
ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN
ȘI COMITETUL REGIUNILOR Un
nou Plan de acţiune privind
economia circulară Pentru o
Europă mai curată şi mai
competitivă

27.04.2020 Fond 17.06.2020 sedinta online
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PREŞEDINTE
ION CUPĂ


