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ORDINEA DE ZI 
a lucrărilor comisiei din  6-10 decembrie 2010 

 
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 
 
 

 PL.x. 
Nr.710/2010

Proiect de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.89/2010 privind anunţarea 
creşterii contribuţiei României la 
bugetul Uniunii Internaţionale a 
Telecomunicaţiilor pentru perioada 
2011- 2015 cu o jumătate de unitate 
contributivă, în cadrul Conferinţei 
Plenipotenţiarilor Uniunii 
Internaţionale a Telecomunicaţiilor 
care se va desfăşura la Guadalajara, 
Statele Unite Mexicane, în perioada 
4 - 22 octombrie 2010 

Cameră 
decizională

25.11.2010 Raport 30 noiembrie 
2010 - termen 
depunere 
amendamente 
 7 decembrie 
2010  - termen 
de depunere a 
raportului 
 

 

 PL.x. 
nr.656/2010
 

Propunere legislativă pentru 
modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.22/2009 privind înfiinţarea 
Autorităţii Naţionale pentru 
Administrare şi Reglementare în 
Comunicaţii, aprobată prin Legea 
nr.113/2010 

Primă 
Cameră 
sesizată 

03.12.2010 Raport 
comun alături 

de Comisia 
pentru 

administraţie 
publică, 

amenajarea 
teritoriului şi 

echilibru 
ecologic 

6 decembrie 
2010 - termen 
depunere 
amendamente 
13 decembrie 
2010  - termen 
de depunere a 
raportului 
 

45 zile pentru 
Camera 

Deputaţilor 
ca primă 
Cameră 
sesizată  

Data la care 
se împlineşte 

termenul 
constituţional 

pentru 
dezbatere şi 

vot final: 
22.12.2010

http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=11558
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=11558
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=11459
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=11459


 PL.x. 
Nr.718/2010

Proiect de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei Guvernului nr.17/2010 
pentru prorogarea unor termene 
prevăzute de Ordonanţa Guvernului 
nr.15/2002 privind aplicarea tarifului 
de utilizare şi a tarifului de trecere pe 
reţeaua de drumuri naţionale din 
România şi de Ordonanţa Guvernului 
nr.8/2010 pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei Guvernului 
nr.15/2002 privind aplicarea tarifului 
de utilizare şi a tarifului de trecere pe 
reţeaua de drumuri naţionale din 
România 

Cameră 
decizională

25.11.2010 Aviz 8 decembrie 
2010 - termen 
depunere 
amendamente 
23 decembrie 
2010  - termen 
de depunere a 
raportului 
 

 

 
 
 

PREŞEDINTE, 
 RELU FENECHIU 

http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=11563
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=11563
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