Parlamentul României
Camera Deputaţilor
Comisia pentru administratie publica si amenajarea teritoriului

ORDINEA DE ZI
a lucrărilor comisiei din 20 septembrie 2016
Nr.
crt.
0
1.

2.

3.

4.

5.

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 218/2014 Propunere legislativă privind unele măsuri
Cameră
4.11.2015
urgente de reducere a riscului seismic asupra
decizională
populaţiei
PLx 63/2016 Propunere legislativă pentru proclamarea zilei
Cameră
16.03.2016
de 1 septembrie ca Ziua comunităţilor
decizională
defavorizate afectate de sărăcie
PLx 87/2016 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei
Cameră
22.03.2016
decizională
Guvernului nr.8/2016 pentru modificarea şi
completarea Legii nr.38/2003 privind
transportul în regim de taxi şi în regim de
inchiriere
PLx 96/2016 Proiect de Lege pentru modificarea şi
completarea Legii nr. 24/2007 privind
reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi
din intravilanul localităţilor
PLx 209/2016 Propunere legislativă privind completarea
Legii nr.255/2010 privind exproprierea pentru
cauză de utilitate publică, necesară realizării
unor obiective de interes national, judeţean şi
local

Scopul
sesizării

Termen de
soluţionare

Observaţii

5
Raport

6

7

Raport

Raport

Cameră
decizională

29.03.2016

Raport

Cameră
decizională

26.04.2016

Raport
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31.05.2016

0
6.

7.

8.

9.

10.

11.

1
2
3
PLx 251/2016 Proiect de Lege pentru modificarea art.2 din
Cameră
Legea nr.248/2015 privind stimularea
decizională
participării în învăţământul preşcolar a
copiilor provenind din familii defavorizate
PLx 260/2016 Propunere legislativă prevede că aleşii locali,
Prima Cameră
primarii, preşedinţii de consilii judeţene şi
TAC: 11.10.2016
consilierii comunali, orăşeneşti, municipali şi
judeţeni nu vor putea ocupa aceste funcţii mai
mult de două mandate succesive

4
16.05.2016

5
Raport

6
7.06.2016

1.09.2016

Raport

20.09.2016

PLx 262/2016 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei
de urgenţă a Guvernului nr.7/2016 privind
unele măsuri pentru accelerarea
implementării proiectelor de infrastructură
transeuropeană de transport, precum şi pentru
modificarea şi completarea unor acte
PLx 264/2016 Proiect de Lege pentru modificarea art.68
alin.(7) din Legea nr.208/2015 privind
alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor,
precum şi pentru organizarea şi funcţionarea
Autorităţii Electorale Permanente

Cameră
decizională

15.06.2016

Raport

Cameră
decizională

13.06.2016

Raport

28.06.2016

Cameră
decizională

13.06.2016

Raport

28.06.2016

Prima Cameră
TAC: 28.10.2016

1.09.2016

PLx 265/2016 Proiect de Lege pentru modificarea art.68
alin.(7) din Legea nr.115/2015 pentru
alegerea autorităţilor administraţiei publice
locale, pentru modificarea Legii
administraţiei publice locale nr.215/2001,
precum şi pentru modificarea şi completarea
Legii nr.393/2004 privind Statutul aleşilor
locali
PLx 299/2016 Propunere legislativă privind învestirea
personalului didactic de predare, de
conducere, de îndrumare şi de control cu
exerciţiul autorităţii publice pe timpul şi în
legătură cu îndeplinirea atribuţiilor de
i i
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Aviz pentru 12.09.2016
Com.
Învăţământ
Com. Juridică

7

0
12.

13.

14.

1
2
3
PLx 305/2016 Proiect de Lege pentru aprobarea AcorduluiPrima Cameră
cadru de împrumut dintre România şi Banca
TAC: 2.11.2016
de Dezvoltare a Consiliului Europei
(Proiectul privind construcţia de locuinţe
pentru persoanele/familiile tinere din
România, destinate închirierii), semnat la
Bucureşti la 12 ianuarie 2016 şi la Paris la 22
2016
Cameră
PLx 311/2016 iProiecti de
Lege privind aprobarea Ordonanţei
decizională
de urgenţă a Guvernului nr. 12/2016 pentru
modificarea alin. (4) al art.
24<SUP>1</SUP> din Legea nr. 38/2003
privind transportul în regim de taxi şi în
regim de închiriere, precum şi pentru
stabilirea unor măsuri privind aplicarea în
domeniul transportului cu metroul a
prevederilor Regulamentului (CE) nr.
1370/2007 al Parlamentului European şi al
Consiliului din 23 octombrie 2007 privind
serviciile publice de transport feroviar şi
rutier de călători şi de abrogare a
Regulamentelor (CEE) nr. 1.191/69 şi
nr 1 107/70 ale Consiliului
PLx 312/2016 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei
Cameră
de urgenţă a Guvernului nr. 17/2016 privind
decizională
modificarea şi completarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru
aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în
agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru
modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991
privind societăţile agricole şi alte forme de
asociere în agricultură, precum şi pentru
înfiinţarea funcţiei de ataşat agricol

PREŞEDINTE
Victor Paul Dobre
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4
1.09.2016

1.09.2016

1.09.2016

5
Aviz pentru
Com. Buget

6
6.09.2016

Aviz pentru 13.09.2016
Com. Industrii

Aviz pentru
Com.
Agricultură

13.09.2016

7

