
Nr.
crt.

Nr.
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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 334/2011 Proiect de Lege pentru modificarea şi 

completarea art.48 din Legea nr.35/2008 
pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a 
Senatului şi pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea 
autorităţilor administraţiei publice locale, a 
Legii administraţiei publice locale 
nr.215/2001 şi a Legii nr.393/2004 privind 
Statutul aleşilor locali

Cameră 
decizională

3.06.2014 Raport 17.06.2014

2. PLx 339/2011 Proiect de Lege pentru modificarea art.48 din 
Legea nr.35/2008 pentru alegerea Camerei 
Deputaţilor şi a Senatului şi pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.67/2004 
pentru alegerea autorităţilor administraţiei 
publice locale, a Legii administraţiei publice 
locale nr.215/2001 şi a Legii nr.393/2004 
privind Statutul aleşilor locali

Cameră 
decizională

3.06.2014 Raport 17.06.2014

3. PLx 402/2013 Propunere legislativă privind unele măsuri de 
organizare şi funcţionare a activităţii 
Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare 
pentru Îmbunătăţiri Funciare I.N.C.D.I.F." 
ISPIF" Bucureşti

Cameră 
decizională

22.04.2014 Raport 13.05.2014

a lucrărilor comisiei din 30 septembrie, 1-2 octombrie 2014

Parlamentul României
Camera Deputaţilor
Comisia pentru administratie publica si amenajarea teritoriului
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4. PLx 441/2013 Propunere legislativă privind modificarea şi 

completarea articolului 1 din Ordonanţa de 
Urgenţă a Guvernului nr.96 din 2002, privind 
acordarea de produse lactate şi de panificaţie 
pentru elevii din clasele I-IV din învaţamântul 
de stat, modificat şi completat

Cameră 
decizională

22.04.2014 Raport 13.05.2014

5. PLx 531/2013 Propunere legislativă pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.35/2008 pentru alegerea 
Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.67/2004 
pentru alegerea autorităţilor administraţiei 
publice locale nr.215/2001 şi a Legii 
nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali

Cameră 
decizională

4.06.2014 Raport 17.06.2014

6. PLx 582/2013 Propunere legislativă privind transmiterea 
unui teren din domeniul pubic al statului şi 
din administrarea Agenţiei Domeniilor 
Statului în domeniul public al comunei 
Manasia , judeţul Ialomiţa, şi în administrarea 
Consiliului Local al Comunei Manasia , 
judeţul Ialomiţa, în vederea extinderii 
cimitirului situat în satul Manasia

Cameră 
decizională

23.04.2014 Raport 14.05.2014

PREŞEDINTE
Marin Almajanu
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