Parlamentul României
Camera Deputaţilor
Comisia pentru administratie publica si amenajarea teritoriului

ORDINEA DE ZI
a lucrărilor comisiei din 26 februarie 2019
Nr.
crt.
0
1.

2.

3.

Nr.
Denumirea iniţiativei legislative sau a
Competenţa CD
Data sesizării
înregistrare
problemei înscrise pe ordinea de zi şi
potrivit art.75
comisiei
la CD
menţionarea raportorilor
din Constituţie
1
2
3
4
PLx 16/2019 Proiect de Lege pentru modificarea art.2 din
Cameră
6.02.2019
Legea nr.192/2010 privind trecerea unor
decizională
drumuri forestiere, a căilor ferate forestiere şi
a lucrărilor de corectare a torenţilor din
domeniul public al statului şi din
administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor Romsilva în domeniul public al unor unităţi
adminstrativ teritoriale şi în administrarea
consiliilor locale ale acestora
PLx 17/2019 Propunere legislativă privind înfiinţarea
Cameră
6.02.2019
abatoarelor mobile având ca obiect activitatea
decizională
de abatorizare a animalelor şi comercializarea
cărnii
PLx 19/2019 Propunere legislativă pentru modificarea art.9
Cameră
6.02.2019
1
decizională
alin.(2 ) din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr.34/2013 privind organizarea,
administrarea şi exploatarea pajiştilor
permanente şi pentru modificarea şi
completarea Legii fondului funciar
18/1991
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Scopul
sesizării

Termen de
soluţionare

Observaţii

5
Aviz pentru
Com.
Agricultură

6
13.02.2019

7

Aviz pentru
Com.
Agricultură

14.02.2019

Aviz pentru
Com.
Agricultură

14.02.2019

4.

5.

6.

7.

PLx 29/2019 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei
de urgenţă a Guvernului nr.96/2018 privind
prorogarea unor termene, precum şi pentru
modificarea şi completarea unor acte
normative
PLx 31/2019 Proiectul Legii arhivelor

PLx 35/2019 Proiect de Lege pentru completarea art.561
din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale
protejate, conservarea habitatelor naturale, a
florei şi faunei salbatice
PLx 42/2019 Proiect de Lege pentru abrogarea unor
prevederi din domeniul pensiilor de serviciu,
pentru modificarea art.1 din Legea nr.49/1991
privind acordarea de indemnizaţii şi sporuri
invalizilor, veteranilor şi văduvelor de război,
pentru abrogarea alin.(2) şi (3) ale art.11 din
Legea nr.44/1994 privind veteranii de război,
precum şi unele drepturi ale invalizilor şi
văduvelor, precum şi pentru modificarea art
5
8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
nr.82/2006 pentru recunoaşterea meritelor
personalului armatei participant la acţiunile
militare şi acordarea unor drepturi acestuia şi
urmaşilor celui decedat

Cameră
decizională

11.02.2019

Aviz pentru 19.02.2019
Com. Muncă

Cameră
decizională

11.02.2019

Cameră
decizională

11.02.2019

Aviz pentru 19.02.2019
Com. Cultură
Com. Juridică
Aviz pentru 20.02.2019

Cameră
decizională

11.02.2019
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Aviz pentru 25.02.2019
Com. Muncă

8.

9.

10.

11.

12.

PLx 46/2019 Proiect de Lege pentru completarea art.2 din
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.179/2002 privind demilitarizarea unităţilor
aparatului central al Minsterului Afacerilor
Interne şi a structurilor subordonate acestuia
PLx 47/2019 Proiect de Lege pentru stabilirea unor măsuri
de punere în aplicare a Acordului dintre
Guvernul României şi Guvernul Statelor
Unite ale Americii privind intensificarea
cooperării în prevenirea şi combaterea
infracţiunilor grave, semnat la 5 octombrie
2015 la Washington D.C.
PLx 7/2019 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei
de urgenţă a Guvernului nr.97/2018 privind
aprobarea Programului-pilot de acordare a
unui suport alimentar pentru preşcolarii şi
elevii din 50 de unităţi de învăţământ
preuniversitare de stat
PLx 11/2019 Proiect de Lege pentru modificarea şi
completarea Ordonanţei Guvernului
nr.20/1994 privind măsuri pentru reducerea
riscului seismic al construcţiilor existente
PLx 18/2019 Propunere legislativă privind trecerea unei
suprafeţe de teren din domeniul public al
statului şi din administrarea Administraţiei
Naţionale "Apele Române" - Administraţia
Bazinală de Apă Dobrogea-Litoral în
domeniul public al comunei Pardina, judeţul
Tulcea, şi în administrarea consiliului local al
acesteia

Cameră
decizională

18.02.2019

Aviz pentru 25.02.2019
Com. Apărare

Cameră
decizională

18.02.2019

Aviz pentru 25.02.2019
Com. Juridică
Com. Apărare

Cameră
decizională

4.02.2019

Raport

19.02.2019

Cameră
decizională

4.02.2019

Raport

21.02.2019

Cameră
decizională

6.02.2019

Raport

21.02.2019
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13.

14.

15.

16.

17.

PLx 21/2019 Propunere legislativă pentru modificarea şi
completarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.97/2005 privind evidenţa,
domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale
cetăţenilor români, precum şi pentru
modificarea Legii nr.248/2005 privind
regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români
în străinătate
PLx 23/2019 Propunere legislativă privind instituirea zilei
de 21 aprilie - Ziua naţională a luptei
împotriva traficului ilicit de mărfuri
PLx 30/2019 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei
de urgenţă a Guvernului nr.99/2018 pentru
modificarea Legii nr.255/2010 privind
exproprierea pentru cauză de utilitate publică,
necesară realizării unor obiective de interes
naţional, judeţean şi local
PLx 745/2018 Proiect de Lege pentru completarea alin.(1) al
art.7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
nr.28/2013 pentru aprobarea Programului
naţional de dezvoltare locală
PLx 44/2019 Propunere legislativă pentru completarea
art.7 alin.(1) din Ordonanţa de Urgenţă a
Guvernului nr.28/2013 pentru aprobarea
Programului Naţional de Dezvoltare Locală

Cameră
decizională

6.02.2019

Raport

27.02.2019

Cameră
decizională

6.02.2019

Raport

27.02.2019

Cameră
decizională

11.02.2019

Raport

26.02.2019

Cameră
decizională

18.02.2019

Raport

Cameră
decizională

18.02.2019

Raport
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18.

PLx 751/2018 Propunere legislativă privind preluarea
personalului angajat cu pregătire
paramedicală din cadrul echipajelor SMURD
specializate în acordarea primului-ajutor
calificat ,potrivit legii, aflate în finanţarea
autorităţilor publice locale de pe raza
judeţelor Arad, Hunedoara, Maramureş,
Mureş şi Sibiu

Prima Cameră
TAC: 3.04.2019

PREŞEDINTE
Florin Claudiu Roman
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18.02.2019

Raport

1.03.2019

