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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 342/2019 Proiect de Lege pentru completarea art.5 din 

Ordonanţa Guvernului nr.80/2001 privind 
stabilirea unor normative de cheltuieli pentru 
autorităţile administraţiei publice şi instituţiile 
publice

Cameră 
decizională

2.09.2019 Aviz pentru 
Com. 

Administraţie

9.09.2019

2. PLx 382/2019 Proiect de Lege pentru modificarea art.3 
alin.(2) din Legea nr.374/2006 privind 
suspendarea serviciului public cu specific 
silvic pentru proprietarii terenurilor forestiere 
pentru care au fost emise documentele 
prevăzute la art.III alin.(1) din Legea 
nr.169/1997 pentru modificarea şi 
completarea Legii fondului funciar nr.18/1991

Cameră 
decizională

18.09.2019 Aviz pentru 
Com. 

Agricultură

26.09.2019

3. PLx 322/2019 Proiect de Lege privind transmiterea unor 
bunuri imobile din domeniul public al statului 
român şi din administrarea Administraţiei 
Naţionale "Apele Română "- Administraţia 
Bazinală de Apă Jiu, în domeniul public al 
unităţii administrativ-teritoriale comuna 
Bratovoeşti, judeţul Dolj şi în administrarea 
Consiliului local Bratovoeşti
  

Cameră 
decizională

1.07.2019 Raport comun 
cu  Com. 
Juridica si 

Com. 
Administratie

12.09.2019

Parlamentul României
Camera Deputaţilor
Comisia pentru mediu si echilibru ecologic
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4. PLx 361/2019 Propunere legislativă pentru completarea 
art.11 din Legea nr.46/2008 privind Codul 
silvic şi pentru modificarea anexei nr.1 din 
Legea nr.213/1998 privind proprietatea 
publică şi regimul juridic al acesteia

Cameră 
decizională

10.09.2019 Raport comun 
cu Com 

Agriultura si 
Com. Juridica

26.09.2019

5. PLx 310/2019 Proiect de Lege pentru modificarea Legii 
nr.220/2018 privind transmiterea unor 
suprafeţe de fond forestier din grupa I 
funcţională - vegetaţia forestieră cu funcţii 
speciale de protecţie din domeniul public al 
statului şi din administrarea Regiei Naţionale 
a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al 
unor unităţi administrativ-teritoriale

Cameră 
decizională

1.07.2019 Raport comun 
cu Com 

Agriultura,  
Com. Juridica 

si Com. 
Administratie

10.09.2019
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