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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 138/2017 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei

de urgenţă a Guvernului nr.89/2016 privind
instituirea cadrului legal pentru facilitarea
transportului gratuit pe calea ferată română în
vederea exercitării dreptului de vot la
alegerile parlamentare din data de 11
decembrie 2016 de către elevii şi studenţii din
România

Cameră 
decizională

27.02.2017 Raport 16.03.2017 Marţi, 28 martie 2017, ora 14,30, 
etaj P1, camera 29                         
Invitaţi: Min.Transporturilor

2. PLx 144/2017 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei
de urgenţă a Guvernului nr.5/2017 pentru
modificarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.63/2015 privind prelungirea
valabilităţii licenţelor de traseu şi a
programului de transport în baza cărora se
efectuează serviciile regulate de transport de
persoane între municipiul Bucureşti şi
localităţile judeţului Ilfov, precum şi pentru
prelungirea valabilităţii licenţelor de traseu şi
a programului de transport public judeţean
sau a programului de transport public local de
persoane, în cazul în care procedura de
atribuire a acestora a fost suspendată prin
hotărâri ale instanţelor de judecată

Cameră 
decizională

27.02.2017 Raport 
comun cu 
Com.pt. 

administraţie 
şi Com.pt. 
industrii

16.03.2017 Marţi, 28 martie 2017, ora 14,30, 
etaj P1, camera 29                         
Invitaţi: Min.Transporturilor
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3. PLx 477/2016 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei

de urgenţă a Guvernului nr.22/2016 pentru
modificarea Legii nr.265/2008 privind
gestionarea siguranţei circulaţiei pe
infrastructura rutieră

Cameră 
decizională

27.02.2017 Raport 17.03.2017 Marţi, 28 martie 2017, ora 14,30, 
etaj P1, camera 29                         
Invitaţi: Min.Transporturilor

4. Subcomisia de analiză a punctelor de
strangulare a transportului de mărfuri şi
persoane pe toate modurile de transport

Marţi, 28 martie 2017, ora 14,30, 
etaj P1, camera 29                        

5. Diverse

PREŞEDINTE
Lucian Nicolae Bode
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