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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 218/2018 Proiect de Lege pentru modificarea şi 

completarea Ordonanţei Guvernului nr.24 
/2016 privind organizarea şi desfăşurarea 
activităţii de neutralizare a subproduselor de 
origine animală care nu sunt destinate 
consumului uman

Cameră 
decizională

18.04.2018 Aviz pentru 
Com. 

Agricultură

3.05.2018

2 PLx 256/2018 Propunere legislativă privind completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.3/2015 
pentru aprobarea schemelor de plăţi care se 
aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi 
pentru modificarea art.2 din Legea nr.36/1991 
privind societăţile agricole şi alte forme de 
asociere în agricultură

Cameră 
decizională

25.04.2018 Aviz pentru 
Com. 

Agricultură

9.05.2018

3. PLx 224/2018 Propunere legislativă pentru promovarea 
folosirii de mijloace tehnologice pentru 
reducerea poluării

Cameră 
decizională

18.04.2018 Aviz pentru 
Com. Buget

3.05.2018

4. PLx 283/2018 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.26/2018 privind 
adoptarea unor măsuri pentru siguranţa 
alimentării cu energie electrică

Cameră 
decizională

7.05.2018 Aviz pentru 
Com. Industrii

16.05.2018
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5. PLx 285/2018 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.25/2018 privind 
modificarea şi completarea unor acte 
normative, precum şi pentru aprobarea unor 
măsuri fiscal-bugetare

Cameră 
decizională

7.05.2018 Aviz pentru 
Com. Buget

16.05.2018

6. PLx 300/2018 Proiect de Lege pentru modificarea art.2 din 
Legea nr.175/2015 privind ratificarea celui de-
al treilea Protocol adiţional între Guvernul 
României şi Guvernul Republicii Moldova, 
semnat la Chişinău la 10 decembrie 2013, la 
Acordul între Guvernul României şi Guvernul 
Republicii Moldova privind implementarea 
programului de asistenţă tehnică şi financiară 
în baza unui ajutor financiar nerambursabil în 
valoare de 100 milioane de euro acordat de 
România Republicii Moldova, semnat la 
Bucureşti la 27 aprilie 2010

Prima Cameră 
TAC: 13.09.2018

9.05.2018 Aviz pentru 
Com. Buget

17.05.2018

7. PLx 154/2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.34 din 23 aprilie 2013 privind 
organizarea, administrarea şi exploatarea 
pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi 
completarea Legii fondului funciar nr.18/1991

Cameră 
decizională

26.03.2018 Raport comun 
cu Com. 

Agricultură

19.04.2018

8. PLx 516/2017 Propunere legislativă pentru completarea 
art.62 şi modificarea art.110 din Legea 
nr.46/2008 privind Codul silvic

Cameră 
decizională

4.12.2017 Raport comun 
cu Com. 

Agricultură și 
Com. Juridică

21.12.2017
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