
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 546/2015 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr.15/2015 pentru 
modificarea art.2 lit.d) din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.34/2013 privind 
organizarea, administrarea şi exploatarea 
pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi 
completarea Legii fondului funciar 
nr.18/1991, precum şi pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.3/2015 pentru aprobarea 
schemelor de plăţi care se aplică în 
agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru 
modificarea art.2 din Legea nr.36/1991 
privind societăţile agricole şi alte forme de 
asociere în agricultură

Cameră 
decizională

1.09.2015 Aviz pentru 
Com. 

Agricultură

8.09.2015

2. PLx 518/2015 Propunere legislativă pentru completarea 
art.60 din Legea nr.46/2008 -Codul silvic

Cameră 
decizională

29.06.2015 Raport comun 
cu Com. 

Agricultura

16.09.2015

a lucrărilor comisiei din 16 septembrie 2015
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0 1 2 3 4 5 6 7
3. PLx 471/2014 Proiect de Lege pentru modificarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.34/2013 privind organizarea, administrarea 
şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru 
modificarea şi completarea Legii fondului 
funciar nr.18/1991

Cameră 
decizională

8.10.2014 Raport comun 
cu Com. 

Agricultura şi 
Com. Juridică

23.10.2014

4. PLx 417/2015 Proiect de Lege pentru modificarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.34/2013 privind organizarea, administrarea 
şi exploatarea pajiştilor permanente pentru 
modificarea şi completarea Legii fondului 
funciar nr.18/1991

Cameră 
decizională

18.05.2015 Raport comun 
cu Com. 

Agricultura şi 
Com. Juridică

11.06.2015

5. PLx 566/2015 Proiect de Lege privind modalitatea de 
gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor 
provenite din ambalaje

Cameră 
decizională

3.09.2015 Raport comun 
cu Com. 
Industrii
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