Parlamentul României
Camera Deputaţilor
Comisia pentru administratie publica și amenajarea teritoriului

ORDINEA DE ZI
a lucrărilor comisiei din 1-3 aprilie 2014
Nr.
crt.
0
1.

Nr.
Denumirea iniţiativei legislative sau a
Competenţa CD
Data sesizării
Scopul
Termen de
înregistrare
problemei înscrise pe ordinea de zi şi
potrivit art.75
comisiei
sesizării
soluţionare
la CD
menţionarea raportorilor
din Constituţie
1
2
3
4
5
6
PLx 118/2014 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței
Cameră
17.03.2014
Aviz pentru 24.03.2014
de urgență a Guvernului nr.115/2013 pentru
decizională
Com. Juridică
instituirea unui nou termen în care să se
finalizeze situația prevăzută la art.6 alin.(1)
din Legea nr.165/2013 privind măsurile
pentru finalizarea procesului de restituire, în
natură sau prin echivalent, a imobilelor
preluate în mod abuziv în perioada regimului
comunist în România, precum și pentru
prorogarea unor termene

2.

PLx 119/2014 Proiect de Lege privind modificarea și
completarea Ordonanței de urgență a
Guvernului nr.84/2003 pentru înființarea
Companiei Naționale de Autostrăzi și
Drumuri Naționale din România -S.A. prin
reorganizarea Regiei Autonome
"Administrația Națională a Drumurilor din
România"

Cameră
decizională

17.03.2014

Aviz pentru

24.03.2014

3.

PLx 589/2011 Proiectul Legii serviciului de administrare a
domeniului public şi privat al unităţilor
administrativ-teritoriale

Cameră
decizională

7.11.2011

Raport

30.11.2011
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Observaţii
7

0
4.

1
2
PLx 395/2013 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței
de urgență a Guvernului nr.82/2013 pentru
modificarea Legii nr.188/1999 privind
Statutul funcționarilor publici

3
Cameră
decizională

4
4.11.2013

5
Raport

6

5.

PLx 519/2013 Proiect de Lege pentru modificarea art.31 din
Legea nr.50/1991 privind autorizarea
executării lucrărilor de construcții
PLx 641/2013 Propunere legislativă pentru modificarea și
completarea Ordonanței de urgență a
Guvernului nr.96/2002 privind acordarea de
produse lactate și de panificație pentru elevii
din învățământul primar și gimnazial de stat și
privat, precum și pentru copiii preșcolari din
grădinițele de stat și private cu program
normal de 4 ore

Cameră
decizională

27.11.2013

Raport

24.11.2013

Cameră
decizională

16.12.2013

Raport

17.02.2014

Cameră
decizională

3.03.2014

Raport

17.03.2014

3.03.2014

Raport

20.03.2014

3.03.2014

Raport

20.03.2014

24.03.2014

Raport

3.04.2014

6.

7.

PLx 97/2014 Proiect de Lege pentru modificarea și
completarea Legii nr.184/2001 privind
organizarea și exercitarea profesiei de arhitect

8.

PLx 104/2014 Propunere legislativă pentru modificarea
Cameră
LEGII nr.67 din 25 martie 2004 pentru
decizională
alegerea autorităților administrației publice
locale
Cameră
PLx 107/2014 Propunere legislativă privind exercitarea prin
corespondență a dreptului de vot de către
decizională
alegătorii români cu domiciliul sau reședința
în străinătate
PLx 124/2014 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței
Prima Cameră
de urgență a Guvernului nr.11/2014 privind
TAC: 19.04.2014
adoptarea unor măsuri de reorganizare la
nivelul administrației publice centrale și
pentru modificarea și completarea unor acte
normative

9.

10.
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7

0
11.

1
2
PLx 126/2014 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței
de urgență a Guvernului nr.108/2013 pentru
prorogarea termenului prevăzut la alin.(1) al
art.56 din Legea nr.185/2013 privind
amplasarea și autorizarea mijloacelor de
publicitate

3
Cameră
decizională

4
24.03.2014

PREŞEDINTE
Marin ALMĂJANU
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5
Raport

6
3.04.2014

7

