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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 570/2018 Proiect de Lege privind modificarea art.8 

alin.(1) lit.b) din Legea nr.220/2008 pentru 
stabilirea sistemului de promovare a 
producerii energiei din surse regenerabile de 
energie

Cameră 
decizională

22.10.2018 Raport comun 
cu Com. 
Industrii

8.11.2018  Ședință comună cu 
Comisia pentru mediu și 
echilibru ecologic (sala de 
ședințe a Comisiei pentru 
industrii și servicii, corp 
B4, etaj 2, camera 25)

2 PLx 562/2018 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.80/2018 pentru 
stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a 
benzinei şi motorinei, de introducere a unui 
mecanism de monitorizare şi reducere a 
emisiilor de gaze cu efect de seră şi de 
stabilire a metodelor de calcul şi de raportare 
a reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră 
şi pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.220/2008 pentru stabilirea sistemului de 
promovare a producerii energiei din surse 
regenerabile de energie

Cameră 
decizională

22.10.2018 Raport comun 
cu Com. 
Industrii

8.11.2018  Ședință comună cu 
Comisia pentru mediu și 
echilibru ecologic (sala de 
ședințe a Comisiei pentru 
industrii și servicii, corp 
B4, etaj 2, camera 25)
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3. PLx 531/2018 Propunere legislativă pentru completarea 
Legii serviciului de salubrizare a localităţilor 
nr.101/2006

Cameră 
decizională

10.10.2018 Raport comun 
cu Com. 
Industrii

6.11.2018  Ședință comună cu 
Comisia pentru mediu și 
echilibru ecologic (sala de 
ședințe a Comisiei pentru 
industrii și servicii, corp 
B4, etaj 2, camera 25)

4. PLx 565/2018 Proiect de Lege pentru stabilirea cadrului 
legal, instituţional şi procedural necesar 
aplicării Deciziei nr.406/2009/CE privind 
partajarea efortului statelor membre de a 
reduce emisiile de gaze cu efect de seră, astfel 
încât să respecte angajamentele Comunităţii 
prin limitarea creşterii emisiilor de gaze cu 
efect de seră până în anul 2020

Cameră 
decizională

22.10.2018 Raport comun 
cu Com. 
Industrii

8.11.2018  Ședință comună cu 
Comisia pentru mediu și 
echilibru ecologic (sala de 
ședințe a Comisiei pentru 
industrii și servicii, corp 
B4, etaj 2, camera 25)

5. PLx 613/2018 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.85/2018 pentru 
abrogarea unor dispoziţii legale în domeniul 
investiţiilor finanţate din fonduri publice

Cameră 
decizională

24.10.2018 Aviz pentru 
Com. Buget

1.11.2018

6. PLx 132/2017 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.85/2016 pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.23/2008 privind 
pescuitul şi acvacultura

Cameră 
decizională

17.10.2018 Raport comun 
cu Com. 

Agricultura si 
Com. Juridica

31.10.2018

7. PLx 825/2015 Proiect de Lege pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative, în vederea 
transpunerii unor acte juridice ale Uniunii 
Europene în domeniul protecţiei mediului

Cameră 
decizională

25.11.2015 Raport comun 
cu Com. 
Juridica

10.12.2015
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