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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 168/2021 Proiect de Lege pentru modificarea Legii 

nr.282/2010 privind transmiterea unui teren 
din domeniul public al statului şi din 
administrarea Staţiunii de Cercetare şi 
Producţie pentru Cultura şi Industrializarea 
Sfeclei de Zahăr Roman, judeţul Neamţ, în 
domeniul public al judeţului Neamţ şi în 
administrarea Consiliului Judeţean Neamţ, în 
vederea realizării unor staţii de transfer şi 
sortare în cadrul proiectului "Sistem integrat 
de gestionare a deşeurilor în judeţul Neamţ"

Cameră 
decizională

5.05.2021 Aviz pentru 
Com. 

Agricultură 
Com. Juridică

2. PLx 164/2021 Propunere legislativă privind repatrierea 
Sfinţilor Mărturisitori Ardeleni

Cameră 
decizională

21.04.2021 Aviz pentru 
Com. 

Drepturile 
omului Com. 

Cultură

4.05.2021

3. PLx 594/2020 Proiect de Lege pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.119/1996 cu privire la 
actele de stare civilă, precum şi pentru 
abrogarea Ordonanţei Guvernului nr.41/2003 
privind dobândirea şi schimbarea pe cale 
administrativă a numelor persoanelor fizice

Cameră 
decizională

30.09.2020 Raport 13.10.2020
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4. PLx 446/2015 Propunere legislativă pentru modificarea şi 

completarea articolului 5 al Legii nr.35 din 13 
martie 2008 pentru alegerea Camerei 
Deputaţilor şi Senatului şi pentru modificarea 
şi completarea Legii nr.67/2004 pentru 
alegerea autorităţilor administraţiei publice 
locale, a Legii administraţiei publice locale 
nr.215/2001 şi a Legii nr.393/2004 privind 
Statutul aleşilor locali

Cameră 
decizională

8.02.2021 Raport 17.06.2021

5. PLx 163/2021 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.17/2021 pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.70/2020 privind 
reglementarea unor măsuri, începând cu data 
de 15 mai 2020, în contextul situaţiei 
epidemiologice determinate de răspândirea 
coronavirusului SARS–CoV-2, pentru 
prelungirea unor termene, pentru modificarea 
şi completarea Legii nr.227/2015 privind 
Codul fiscal, a Legii educaţiei naţionale 
nr.1/2011, precum şi a altor acte normative

Cameră 
decizională

21.04.2021 Raport 13.05.2021

PREŞEDINTE
Simona Bucura-Oprescu
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