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Comisia pentru administratie publica si amenajarea teritoriului 

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 377/2018 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr.37/2018 pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.115/2011 privind 
stabilirea cadrului instituţional şi autorizarea 
Guvernului, prin Ministerul Finanţelor 
Publice, de a scoate la licitaţie certificatele de 
emisii de gaze cu efect de seră atribuite 
României la nivelul Uniunii Europene

Cameră 
decizională

18.06.2018 Aviz pentru 
Com. Buget

21.06.2018

Parlamentul României
Camera Deputaţilor

ORDINEA DE ZI
a lucrărilor comisiei din  3 iulie 2018
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2. PLx 386/2018 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.48/2018 privind 
drepturile elevilor şcolarizaţi în unităţi de 
învăţământ înfiinţate în procesul de 
organizare a reţelei şcolare şi pentru 
modificarea şi completarea Legii educaţiei 
naţionale nr.1/2011, precum şi pentru 
modificarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.75/2005 privind asigurarea 
calităţii educaţiei

Prima Cameră 
TAC: 28.09.2018

20.06.2018 Aviz pentru 
Com. 

Învăţământ

22.06.2018

3. PLx 402/2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi 
completarea articolului 3 alineatul (31) din 
Legea apelor nr.107 din 25 septembrie 1996

Cameră 
decizională

25.06.2018 Aviz pentru 
Com. Juridică

10.09.2018

4. PLx 405/2018 Proiect de Lege pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative din 
domeniul ordinii şi siguranţei publice

Cameră 
decizională

27.06.2018 Aviz pentru 
Com. Juridică 
Com. Apărare

5.09.2018

5. PLx 388/2018 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.34/2018 pentru 
completarea art.5 din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.40/2016 privind stabilirea unor 
măsuri la nivelul administraţiei publice 
centrale şi pentru modificarea şi completarea 
unor acte normative

Cameră 
decizională

20.06.2018 Raport 26.06.2018

Florin Claudiu Roman
PREŞEDINTE
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