Parlamentul României
Camera Deputaţilor
Comisia pentru mediu si echilibru ecologic

ORDINEA DE ZI
a lucrărilor comisiei din 21 octombrie 2020
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Nr.
înregistrare
la CD
1

1.

PLx 622/2020

Nr.
crt.

2.

3.

PLx 623/2020

PLx 344/2019

Denumirea iniţiativei legislative sau a
Competenţa CD
Data sesizării
Scopul
Termen de
problemei înscrise pe ordinea de zi şi
potrivit art.75
comisiei
sesizării
soluţionare
menţionarea raportorilor
din Constituţie
2
3
4
5
6
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei
Aviz pentru
de urgenţă a Guvernului nr.158/2020 pentru
Cameră
Com. Buget
aprobarea Programului de finanţare "Fondul
12.10.2020
20.10.2020
decizională
Com.
de acţiune în domeniul managementului
Administraţie
energiei durabile"
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei
de urgenţă a Guvernului nr.159/2020 privind
finanţarea întreprinderilor mici şi mijlocii şi
domeniului HORECA pentru instalarea
sistemelor de panouri fotovoltaice pentru
producerea de energie electrică cu o putere
instalată cuprinsă între 27kWp şi 100kWp
necesară consumului propriu şi livrarea
surplusului în Sistemul Energetic Naţional,
precum şi a staţiilor de reîncărcare de 22KW
pentru vehicule electrice şi electrice hibrid
plug-in, prin Programul de finanţare
"ELECTRIC UP"
Propunere legislativă pentru modificarea
art.21 alin.(2) din Legea nr.85/2003 - Legea
minelor

Cameră
decizională

Cameră
decizională
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12.10.2020

Aviz pentru
Com. Buget 20.10.2020
Com. Industrii

2.09.2019

Raport comun
cu Com. pt. 17.09.2019
industrii

Observaţii
7

4.

5.

PLx 482/2016

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei
de urgenţă a Guvernului nr.38/2016 pentru
modificarea şi completarea Legii nr.249/2015
privind modalitatea de gestionare a
ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje

Cameră
decizională

COM(2020)562 - COMUNICARE A
COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL
EUROPEAN, CONSILIU, COMITETUL
ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN ȘI
COM(2020)562 - COMITETUL REGIUNILOR Stabilirea unui
obiectiv mai ambiţios în materie de climă
pentru Europa în perspectiva anului 2030
Investirea într-un viitor neutru din punct de
vedere climatic, în interesul cetăţenilor

24.10.2016

07.10.2020

PREŞEDINTE
ION CUPĂ
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Raport comun
cu Com. pt. 10.11.2016
industrii

fond

09.02.2021

