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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 241/2017 Proiect de Lege privind trecerea unor bunuri 

imobile din domeniul public al statului şi din 
administrarea Administraţiei Naţionale 
"Apele Române " în domeniul public al unor 
unităţi administrativ-teritoriale şi în 
administrarea consiliilor locale sau consiliilor 
judeţene ale acestora

Cameră 
decizională

26.06.2017 Aviz pentru 
Com. 

Administraţie 
Com. Juridică

27.06.2017

2. PLx 171/2017 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.19/2017 pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.34/2015 privind 
reglementarea unor măsuri pentru stimularea 
absorbţiei fondurilor externe nerambursabile

Cameră 
decizională

10.04.2017 Raport comun 
cu Comisia 

pentru buget, 
finanțe și 

bănci

27.04.2017

Parlamentul României
Camera Deputaţilor
Comisia pentru mediu si echilibru ecologic
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3. PLx 231/2017 Proiect de Lege pentru acceptarea 
amendamentelor adoptate prin deciziile 
2012/1 şi 2012/2 cu ocazia celei de-a treizecea 
reuniuni a Organismului Executiv, la Geneva 
la 30 aprilie-4 mai 2012, la Protocolul 
Convenţiei asupra poluării atmosferice 
transfrontiere pe distanţe lungi, încheiată la 
Geneva la 13 noiembrie 1979, referitor la 
reducerea acidifierii, eutrofizării şi nivelului 
de ozon troposferic, adoptat la Gothenburg la 
1 decembrie 1999, şi a acceptării 
amendamentelor adoptate prin deciziile 
2012/5 şi 2012/6 cu ocazia celei de-a treizeci 
şi una reuniuni a Organismului Executiv, la 
Geneva la 11-13 decembrie 2012, la 
Protocolul Convenţiei asupra poluării 
atmosferice transfrontiere pe distanţe lungi, 
încheiată la Geneva la 13 noiembrie 1979, 
referitor la metalele grele, adoptat la Aarhus la 
24 iunie 1998

Prima Cameră 
TAC: 20.10.2017

19.06.2017 Raport 5.09.2017

PREŞEDINTE
ION CUPĂ
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