
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.

Programul de lucru al Comisiei Europene pe 
anul 2018 si Lista finala de propuneri de 
proiecte legislative si documente de 

consultare europene care vor fi supuse, cu 
prioritate, procedurii de control parlamentar 

in cursul anului 2018

Adoptarea listei finale

2. PLx 501/2017 Propunere legislativă pentru modificarea şi Cameră 27.11.2017 Aviz pentru 8.12.2017

Parlamentul României

Camera Deputaţilor

Comisia pentru afaceri europene

ORDINEA DE ZI

a lucrărilor comisiei din perioada 6 - 8 martie 2018

pag. 1 / 2

2. PLx 501/2017 Propunere legislativă pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.17 din 7 martie 2014 
privind unele măsuri de reglementare a 
vânzării-cumpărării terenurilor agricole 

situate în extravilan şi de modificare a Legii 

nr.268/2001 privind privatizarea societăţilor 
comerciale ce deţin în administrare terenuri 
proprietate publică şi privată a statului cu 

destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei 

Domeniilor Statului

Cameră 
decizională

27.11.2017 Aviz pentru 
Com. 

Agricultură 
Com. Juridică

8.12.2017

3. PLx 513/2017 Proiect de Lege pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.95/2006 privind reforma 

în domeniul sănătăţii

Cameră 

decizională

4.12.2017 Aviz pentru 

Com. 
Sănătate

12.12.2017
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4. PLx 557/2017 Proiect de Lege privind aprobarea 

obiectivului de investiţii Autostrada Iaşi - 

Târgu Mureş Autostrada Unirii

Cameră 

decizională

7.12.2017 Aviz pentru 14.12.2017

5. Ghidul presedintiei romane a Consiliului UE 
din 2019

Studiu 7 martie

6.

Concluziile Consiliului educatie, tineret, 

cultura si sport - reuniune pe tema educatiei 
din 15 februarie 2018

Studiu 8 martie

7.

Reuniunea informala a ministrilor educatiei, 
tineretului, culturii si sportului pe tema 

culturii, ce va avea loc in 28 februarie la 
Sofia

Informare

8.

Raportul de participare a delegatiei Romaniei, 
conduse de doamna viceprim-ministru 
Gratiela Leocadia Gavrilescu, cu domnul 

Karmenu Vella, comisarul european pentru 
mediu, afaceri maritime si pescuit si cu 
doamna Corina Cretu, comisar european 

pentru politici regionale, care a avut loc in 
data de 14 februarie 2018 la Bruxelles.

Studiu 8 martie
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data de 14 februarie 2018 la Bruxelles.

PREŞEDINTE

Angel TÎLVĂR
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