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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 249/2017 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernulului nr.50/2017 privind 
modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.1/2017 pentru 
stabilirea unor măsuri în domeniul 
administraţiei publice centrale şi pentru 
modificarea şi completarea unor acte 
normative

Prima Cameră 
TAC: 11.10.2017

1.09.2017 Aviz pentru 
Com. 

Administraţie

8.09.2017

2. PLx 261/2017 Proiect de Lege pentru modificarea art.5 
alin.(2) din Legea nr.192/2010 privind 
trecerea unor drumuri forestiere şi a lucrărilor 
de corectare a torenţilor din domeniul public 
al statului şi din adminstrarea Regiei 
Naţionale a Pădurilor - Romsilva în domeniul 
public al unor unităţi administrativ-teritoriale 
şi în administrarea consiliilor locale ale 

Cameră 
decizională

1.09.2017 Aviz pentru 
Com. 

Agricultură

12.09.2017

3. PLx 139/2017 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.90/2016 privind 
stabilirea unor măsuri pentru asigurarea 
managementului ariilor natural protejate

Cameră 
decizională

27.02.2017 Raport 16.03.2017
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4. PLx 405/2016 Proiect de Lege pentru aprobarea Programului 
de măsuri pentru redimensionarea ecologică şi 
economică pe sectorul românesc al Luncii 
Dunării în vederea adaptării la schimbările 
climatice

Cameră 
decizională

3.10.2016 Raport  
comun cu 
Comisia 
pentru 

agricultură

18.10.2016

5. PLx 224/2016 Proiect de Lege pentru completarea art.11 din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.195/2005 privind protecţia mediului

Cameră 
decizională

3.05.2016 Raport comun 
cu Comisia 

pentru 
administraţie 

publică 

24.05.2016

6. PLx 769/2015 Propunere legislativă pentru completarea 
art.32 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.195/2005 privind protecţia mediului

Cameră 
decizională

2.11.2015 Raport comun 
cu Comisia 

pentru 
administraţie 

publică 

26.11.2015

7. PLx 172/2017 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.20/2017 pentru 
completarea art.44 din din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.105/2001 privind 
frontiera de stat a României, precum şi pentru 
modificarea şi completarea art.26 din Legea 
vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic 
nr.407/2006

Cameră 
decizională

20.06.2017 Raport comun 
cu Comisia 

pentru 
agricultură

29.06.2017

PREŞEDINTE
Ion Cupă
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