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2. Propunerea legislativă pentru completarea Legii administrației publice 
locale nr.215/2001  (Plx.707/2018)   
 Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: 
 În fond urmâns a elabora un raport comun:  
  - Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului  
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 Pentru aviz:  
  - Comisia pentru buget, finanţe şi bănci  
 

Termen de depunere a amendamentelor: 1 februarie 2019   
          Termen de depunere a raportului: 7 februarie 2019 
 

                                     - Cameră decizională:  Senatul 
 
 
 
 3. Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr.22/2009 privind înființarea Autorității Naționale pentru 
Administrare și Reglementare în Comunicații (Plx.712/2018) 
 Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: 
 În fond urmâns a elabora un raport comun:  
  - Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului  
  - Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor   
 Pentru aviz:  
  - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi   
 

Termen de depunere a amendamentelor: 1 februarie 2019   
          Termen de depunere a raportului: 7 februarie 2019 
 

                                     - Cameră decizională:  Senatul 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17 decembrie 2018 


