Parlamentul României
Camera Deputaţilor
Comisia pentru administratie publica si amenajarea teritoriului

ORDINEA DE ZI
a lucrărilor comisiei din 26 octombrie 2021
Nr.
crt.
0
1.

2.

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
Cameră
4.10.2021
Aviz pentru
PLx 395/2021 Proiect de Lege pentru modificare Legii
nr.45/2009 privind organizarea şi
decizională
Com.
funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi
Agricultură
Silvice Gheorghe Ionescu- Şişeşti şi a
Com.
sistemului de cercetare-dezvoltare din
Învăţământ
domeniile agriculturii, silviculturii şi
industriei alimentare
Cameră
27.09.2021
Aviz pentru 7.10.2021
PLx 391/2021 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei
de urgenţă a Guvernului nr.75/2021 privind
decizională
Com.
Agricultură
executarea serviciilor de aerofotogrammetrie
şi de realizare a ortofotoplanurilor pe
Com. Apărare
teritoriul României şi executarea serviciilor
de digitizare şi actualizare a Sistemului de
identificare a parcelelor agricole pentru
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
în perioada 2021-2030
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Observaţii
7

0
3.

1
2
PLx 390/2021 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei
de urgenţă a Guvernului nr.74/2021 pentru
modificarea şi completarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.158/2005 privind
concediile şi indemnizaţiile de asigurări
sociale de sănătate, pentru modificarea
art.299 alin.(4) din Legea nr.95/2006 privind
reforma în domeniul sănătăţii, precum şi
pentru stabilirea unor măsuri cu privire la
acordarea concediilor medicale

3
Cameră
decizională

4
27.09.2021

4.

PLx 389/2021 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei
de urgenţă a Guvernului nr.73/2021 privind
unele măsuri pentru valorificarea
concentratelor tehnice de uraniu din stocul de
siguranţă şi consum, constituit în perioada
2009-2011, aflat în proprietatea privată a
statului şi în administrarea Companiei
Naţionale a Uraniului - S.A., precum şi
pentru modificarea şi completarea Legii
nr.193/2018 pentru reglementarea principiilor
privind asigurarea strategiei naţionale a
României referitoare la menţinerea ciclului
nuclear integrat, prin asigurarea materiei
prime pentru fabricarea combustibilului
nuclear necesar funcţionării unităţilor de la
Centrala Nuclearoelectrică de la Cernavodă

Cameră
decizională

27.09.2021

Aviz pentru 7.10.2021
Com.
Economică
Com. Industrii

5.

PLx 387/2021 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei
de urgenţă a Guvernului nr.65/2021 pentru
modificarea Ordonanţei nr.58/1998 privind
organizarea şi desfăşurarea activităţii de
turism în România şi a altor acte normative

Cameră
decizională

27.09.2021

Aviz pentru 7.10.2021
Com. Industrii

pag. 2 / 4

5
Aviz pentru
Com. Muncă
Com.
Sănătate

6
7.10.2021

7

0
6.

1
2
PLx 277/2021 Proiect de Lege pentru completarea art.23 din
Legea nr.55 /2020 privind unele măsuri
pentru prevenirea şi combaterea efectelor
pandemiei de COVID-19, precum şi pentru
modificarea art.162 lit.f) din Legea nr.8/1996
privind dreptul de autor şi drepturile conexe

3
Cameră
decizională

4
16.06.2021

5
6
Aviz pentru 23.06.2021
Com. Cultură
Com. Juridică

7.

PLx 240/2021 Proiect de Lege pentru modificarea şi
completarea Legii nr.211/2011 privind
regimul deşeurilor.
PLx 435/2019 Proiect de Lege pentru modificarea şi
completarea unor acte normative şi pentru
stabilirea unor măsuri financiare în domeniul
unor programe gestionate de Ministerul
Dezvoltării Regionale şi Administraţiei
Publice

Cameră
decizională

7.06.2021

Aviz pentru
Com. Industrii

Cameră
decizională

8.10.2019

Raport

24.10.2019

8.

9.

PLx 15/2021 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei
de urgenţă a Guvernului nr.175/2020 pentru
completarea unor acte normative cu incidenţă
în protecţia animalelor, precum şi pentru
stabilirea unor măsuri organizatorice.

Cameră
decizională

1.02.2021

Raport

23.02.2021

10.

PLx 360/2021 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei
de urgenţă a Guvernului nr.80/2021 pentru
modificarea şi completarea unor acte
normative în domeniul managementului
situaţiilor de urgenţă şi al apărării împotriva
incendiilor.
PLx 423/2021 Proiect de Lege pentru modificarea art.67 din
Legea nr.38/2003 privind transportul în regim
de taxi şi în regim de închiriere, cu
modificările şi completările ulterioare.

Cameră
decizională

20.09.2021

Raport

11.10.2021

Cameră
decizională

4.10.2021

Raport

26.10.2021

11.
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7

0
12.

13.

14.

15.

16.

1
2
PLx 646/2020 Proiect de Lege pentru modificarea art. 2 din
Legea nr.255/2010 privind exproprierea
pentru cauză de utilitate publică, necesară
realizării unor obiective de interes naţional,
judeţean şi local
PLx 650/2020 Proiect de Lege privind trecerea unor imobile
din proprietatea privată sau publică, după caz,
a statului în proprietatea publică a judeţului
Bihor şi în administrarea Consiliului judeţean
Bihor.
PLx 182/2021 Proiect de Lege privind transmiterea unui
teren aflat în administrarea Ministerului
Transporturilor, Infrastructurii şi
Comunicaţiilor şi în concesiunea Companiei
Naţionale de Căi Ferate C.F.R. - S.A., din
domeniul public al statului în domeniul
public al Municipiului Câmpina.
PLx 303/2021 Propunere legislativă pentru completarea
art.7 lit.h) din Legea poliţiei locale
nr.155/2010.

3
Cameră
decizională

4
20.10.2020

5
Raport

6
3.11.2020

Cameră
decizională

20.10.2020

Raport

3.11.2020

Cameră
decizională

5.05.2021

Raport

31.05.2021

Cameră
decizională

30.06.2021

Raport

21.09.2021

5.10.2021

Proiect de
opinie

19.10.2021

COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE
PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIU,
COM(2021) COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL
EUROPEAN ȘI COMITETUL
573
REGIUNILOR Noul Bauhaus european
Frumos, durabil, pentru toţi

PREŞEDINTE
Simona Bucura-Oprescu
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