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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 564/2021 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei

de urgenţă a Guvernului nr.119/2021 pentru
modificarea şi completarea Legii nr.171/2010
privind stabilirea şi sancţionarea
contravenţiilor silvice

Cameră 
decizională

15.11.2021 Aviz pentru 
Com. 

Agricultură 
Com. 

Juridică

24.11.2021 Invitați: Min. Mediului, Apelor și 
pădurilor

2. PLx 408/2021 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei
de urgenţă a Guvernului nr.71/2021 privind
promovarea vehiculelor de transport rutier
nepoluante, în sprijinul unei mobilităţi cu
emisii scăzute, de abrogare a Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr. 40/2011 privind
promovarea vehiculelor de transport rutier
nepoluante şi eficiente din punct de vedere
energetic şi a Legii nr.37/2018 privind
promovarea transportului ecologic

Cameră 
decizională

4.10.2021 Raport 19.10.2021 Invitați: Min. Mediului, Apelor și 
pădurilor, Agenția Națională 
pentru Achiziții Publice
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3. PLx 577/2020 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei

de urgenţă a Guvernului nr.139/2020 privind
instituirea cadrului legal pentru acordarea
unor ajutoare de stat Societăţii "Compania
naţională de transporturi aeriene române -
TAROM" S.A. şi Societăţii Blue Air Aviation
S.A. pentru compensarea pierderilor
economice suferite în contextul pandemiei
COVID-19

Cameră 
decizională

30.09.2020 Raport 13.10.2020 Invitați: Min.Transporturilor

4. PLx 667/2020 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei
de urgenţă a Guvernului nr.167/2020 privind
unele măsuri pentru susţinerea activităţii unor
aeroporturi regionale, în contextul crizei
economice generată de pandemia COVID-19
şi pentru modificarea şi completarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.139/2020 privind instituirea cadrului legal
pentru acordarea unor ajutoare de stat
Societăţii "Compania naţională de transporturi
aeriene române – TAROM" - S.A. şi
Societăţii Blue Air Aviation - S.A. pentru
compensarea pierderilor economice suferite în
contextul pandemiei de COVID-19

Cameră 
decizională

26.10.2020 Raport 9.11.2020 Invitați: Min.Transporturilor

5. PLx 258/2021 Proiect de Lege pentru modificarea şi
completarea Ordonanţei Guvernului
nr.43/1997 privind regimul drumurilor şi a
Ordonanţei de urgenţă nr.195/2002 privind
circulaţia pe drumurile publice, precum şi
pentru completarea Legii nr.255/2010 privind
exproprierea pentru cauză de utilitate publică,
necesară realizării unor obiective de interes
naţional, judeţean şi local

Cameră 
decizională

9.06.2021 Raport 29.06.2021 Invitați: Min.Afacerilor Interne, 
Min.dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației, 
Min.Transporturilor
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Cătălin Drulă
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