
Nr.

crt.

Nr.

înregistrare

la CD

Denumirea iniţiativei legislative sau a problemei înscrise pe ordinea 

de zi şi menţionarea raportorilor

Competenţ

a CD 

Data 

sesizării 

comisiei

Scopul 

sesizării

Termen de 

soluţionare
Invitați

1 2 3 4 5 6 7

1.
Pl-x 

156/20.03.2019

Propunere legislativă pentru utilizarea autovehiculelor şcolare destinate 

transportului public local al elevilor din ciclul învăţământului 

primar/gimnazial precum şi pentru completarea art.6 din OUG 

nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

Consilier: Mircea Stan

Cameră 

decizională
20.03.2019

Raport 

comun
09.04.2019

MAI

 M. Educației

M. Dezvoltării

2.
PL-x 

231/04.05.2022

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 

nr.34/2022 pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr.15/2002 

privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua 

de drumuri naţionale din România, pentru modificarea şi completarea 

unor acte normative, precum şi unele măsuri pentru implementarea 

programelor aferente Cadrului temporar pentru măsuri de ajutor de stat 

de sprijinire a economiei în contextul actualei epidemii de COVID-19 

2020/C 91 I/01

Consilier: Mircea Stan

Cameră 

decizională
04.05.2022

Raport 

comun
24.05.2022

MAI

M. Transporturilor

3.
PL-x 

603/11.10.2022

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.295/2004 

privind regimul armelor şi muniţiilor 

Consilier: Mircea Stan

Cameră 

decizională
11.10.2022

Raport 

comun
26.10.2022 MAI

Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională

ORDINE DE ZI

a lucrărilor comisiei, luni 20 martie 2023, ora 17:00, sala 5156

https://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=17528
https://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=17528
https://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=20010
https://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=20010
https://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=20379
https://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=20379


4.
PL-x 

160/14.03.2023

Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi 

Guvernul Republicii Moldova privind controlul coordonat pe teritoriul 

României în punctul de trecere a frontierei de stat Albiţa (România) - 

Leuşeni (Republica Moldova) rutier, pe sensul de intrare în România, 

semnat la 9 februarie 2023, la Albiţa

Consilier: Andrei Pană

Primă 

cameră
14.03.2023 Raport 20.03.2023 MAI

5.
PL-x 

259/11.05.2022

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 

nr.46/2022 privind măsurile de punere în aplicare a Regulamentului 

(UE) 2019/452 al Parlamentului European şi al Consiliului din 19 martie 

2019 de stabilire a unui cadru pentru examinarea investiţiilor străine 

directe în Uniune, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii 

concurenţei nr.21/1996

Consilier: Andrei Pană

Cameră 

decizională
11.05.2022

Raport 

comun
31.05.2022 Consiliul Concurenței

6.
PL-x 

347/20.09.2021

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 

nr.47/2021 pentru completarea art.1 din Legea nr.49/1991 privind 

acordarea de indemnizaţii şi sporuri invalizilor, veteranilor şi văduvelor 

de război

Consilier: Andrei Pană

Cameră 

decizională
20.09.2021

Raport 

comun
11.10.2021

MApN

M Muncii

7.
PL-x 

71/15.02.2023

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 

nr.178/2022 privind sprijinirea entităţilor juridice stabilite în România, 

în vederea participării la proiecte de colaborare susţinute financiar prin 

intermediul Fondului European de Apărare (EDF)

Consilier: Florin Danciu

Cameră 

decizională
15.02.2023

Raport 

comun
07.03.2023 MApN

https://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=20755
https://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=20755
https://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=20034
https://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=20034
https://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=19501
https://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=19501
https://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=20663
https://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=20663


8.
PL-x 

783/19.12.2022

Proiect de Lege privind accesul titularilor permisului de conducere la 

istoricul sancţiunilor privind regimul circulaţiei pe drumurile publice

Consilier: Florin Danciu

Cameră 

decizională
19.12.2022

Raport 

comun
08.02.2022 MAI

Laurențiu-Dan LEOREANU

Președinte 

https://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=20575
https://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=20575

