
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 207/2014 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr.12/2014 privind 
modificarea Legii nr.35/2008 pentru alegerea 
Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.67/2004 
pentru alegerea autorităţilor administraţiei 
publice locale, a Legii administraţiei publice 
locale nr.215/2001 şi a Legii nr.393/2004 
privind Statutul aleşilor locali

Cameră 
decizională

22.04.2014 Raport comun 
Com juridica

5.05.2014

2. PLx 318/2014 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonantei 
de urgentă a Guvernului nr.22/2014 pentru 
modificarea si completarea Legii nr.50/1991 
privind autorizarea executării lucrărilor de 
constructii

Cameră 
decizională

16.06.2014 Raport comun 
Com juridica

4.09.2014

3. PLx 319/2014 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonantei 
de urgentă a Guvernului nr.24/2014 privind 
abrogarea alin.(9) al art.9 din Ordonanta de 
urgentă a Guvernului nr.28/2013 pentru 
aprobarea Programului national de dezvoltare 
locală

Cameră 
decizională

16.06.2014 Raport 4.09.2014

a lucrărilor comisiei din 24 - 25 septembrie 2014

Parlamentul României
Camera Deputaţilor
Comisia pentru administratie publica si amenajarea teritoriului 
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4. PLx 341/2014 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr.21/2014 pentru 
modificarea art.6 din Legea nr.597/2001 
privind unele măsuri de protecţie şi autorizare 
a construcţiilor în zona de costă a Mării 
Negre

Cameră 
decizională

23.06.2014 Raport 4.09.2014

5. PLx 364/2014 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.17/2014 pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.115/2011 privind 
stabilirea cadrului institutional şi autorizarea 
Guvernului, prin Ministerul Finanţelor 
Publice, de a scoate la licitaţie certificatele de 
emisii de gaze cu efect de sera atribuite 
României la nivelul Uniunii Europene

Cameră 
decizională

2.09.2014 Raport comun 
Com Mediu si 

Com buget

6. PLx 393/2014 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.18/2014 pentru 
reglementarea unor măsuri privind activitatea 
Regiei Autonome "Administraţia 
Patrimoniului Protocolului de Stat ", pentru 
schimbarea regimului juridic al unor imobile 
şi pentru modificarea unor acte normative

Cameră 
decizională

8.09.2014 Raport comun 
Com juridica

17.09.2014

7. PLx 359/2014 Propunere legislativă privind completarea 
art.26 din Legea nr.215/2001 a administraţiei 
publice locale

Prima Cameră 
TAC: 15.10.2014

16.09.2014 Raport comun 
Com juridica

29.09.2014

PREŞEDINTE
Marin ALMAJANU
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