Parlamentul României
Camera Deputaţilor
Comisia pentru administratie publica și amenajarea teritoriului

ORDINEA DE ZI
a lucrărilor comisiei din 9-11 decembrie 2014
Nr.
crt.
0
1

2

Nr.
Denumirea iniţiativei legislative sau a
înregistrare
problemei înscrise pe ordinea de zi şi
la CD
menţionarea raportorilor
1
2
PLx 229/2014 Propunere legislativă privind întreţinerea
terenurilor intravilane ce fac obiectul
proprietăţii particularilor
PLx 372/2014 Propunere legislativă pentru completarea
lit.b) al art.5 din Ordonanţa Guvernului
nr.36/2006 privind unele măsuri pentru
funcţionarea sistemelor centralizate de
alimentare cu energie termică a populaţiei

Competenţa CD
Data sesizării
potrivit art.75
comisiei
din Constituţie
3
4
Cameră
28.04.2014
decizională

Scopul
sesizării

Termen de
soluţionare

5
Raport

6
29.05.2014

25.09.2014

Cameră
decizională

2.09.2014

Raport

3

PLx 380/2014 Proiect de Lege pentru modificarea şi
completarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.18/2009 privind creşterea
performanţei energetice a blocurilor de
locuinţe

Cameră
decizională

8.09.2014

Raport

4

PLx 476/2014 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei
Guvernului nr.5/2014 pentru modificarea şi
completarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.196/2008 privind înfiinţarea
activităţii de derulare şi gestionare a
proiectelor de înfrăţire instituţională finanţate
de Uniunea Europeană, pentru care România
are calitate de donator de asistenţă tehnică

Cameră
decizională

8.10.2014

Raport
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28.10.2014

Observaţii
7

0
5

6

7

1
2
PLx 483/2014 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei
Guvernului nr.13/2014 privind reglementarea
unor măsuri fiscal-bugetare
PLx 485/2014 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei
Guvernului nr.24/2014 pentru stabilirea unor
măsuri privind controlul statului în domeniul
construcţiilor
PLx 497/2014 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei
de urgenţă a Guvernului nr.42/2014 pentru
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

3
Cameră
decizională

4
8.10.2014

5
Raport

6
28.10.2014

Cameră
decizională

8.10.2014

Raport

28.10.2014

Cameră
decizională

2.12.2014

Raport

11.12.2014

PREŞEDINTE
Marin ALMĂJANU
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