
Nr.

crt.

Nr.

înregistrare

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 22/2022 Proiect de Lege pentru modificarea şi 

completarea Legii fondului funciar 

nr.18/1991

Cameră 

decizională

7.02.2022 Aviz pentru 

Com. 

Agricultură 

Com. Juridică

15.02.2022

2 PLx 96/2022 Proiectul Legii aprobarea Ordonanţei 

Guvernului nr.3/2022 pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.265/2008 privind 

gestionarea siguranţei circulaţiei pe 

infrastructura rutieră

Cameră 

decizională

14.03.2022 Aviz pentru 24.03.2022

3 PLx 159/2022 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr.14/2022 pentru 

modificarea Legii nr.146/2021 privind 

monitorizarea electronică în cadrul unor 

proceduri judiciare şi execuţional penale

Cameră 

decizională

4.04.2022 Aviz pentru 

Com. Juridică 

Com. Apărare

14.04.2022

Parlamentul României

Camera Deputaţilor

Comisia pentru administratie publica si amenajarea teritoriului

ORDINEA DE ZI

a lucrărilor comisiei din 4 mai 2022

pag. 1 / 3

nicoleta.toma
Original



0 1 2 3 4 5 6 7

4 PLx 171/2022 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr.18/2022 pentru 

modificarea şi completarea art.1 din 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 

nr.63/2018 privind compensarea unor creanţe 

reciproce între statul român şi persoanele 

beneficiare ale legilor din domeniul restituirii 

proprietăţii, precum şi pentru prorogarea unui 

termen

Cameră 

decizională

11.04.2022 Aviz pentru 

Com. Buget 

Com. Juridică

28.04.2022

5 PLx 172/2022 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr.19/2022 privind 

unele măsuri referitoare la garanţiile de bună 

execuţie constituite în cadrul contractelor de 

achiziţie publică şi al contractelor sectoriale

Cameră 

decizională

11.04.2022 Aviz pentru 

Com. Industrii 

Com. Juridică

28.04.2022

6 PLx 526/2020 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr. 

75/1994 privind arborarea drapelului 

României, intonarea imnului naţional şi 

folosirea sigiliilor cu stema României de către 

autorităţile şi instituţiile publice

Cameră 

decizională

15.06.2021 Raport 6.09.2021

7 PLx 597/2020 Proiect de Lege privind transmiterea unui 

imobil din domeniul public al statului şi din 

administrarea Ministerului Educaţiei şi 

Cercetării, în domeniul public al Sectorului 1 

al Municipiului Bucureşti şi în administrarea 

Consiliului Local al Sectorului 1 al 

Municipiului Bucureşti

Cameră 

decizională

30.09.2020 Raport 13.10.2020

8 PLx 196/2021 Proiect de Lege pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.75/1994 privind 

arborarea drapelului României, intonarea 

imnului naţional şi folosirea sigiliilor cu 

stema României de către autorităţile şi 

instituţiile publice

Cameră 

decizională

10.05.2021 Raport 31.05.2021
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9 PLx 502/2021 Propunere legislativă pentru modificarea şi 

completarea Ordonanţei de urgenţă nr.128 din 

31 iulie 2020 privind unele măsuri pentru 

instituirea Programului naţional de racordare 

a populaţiei şi clienţilor noncasnici la 

sistemul inteligent de distribuţie a gazelor 

naturale aprobată prin Legea 214/2020

Cameră 

decizională

18.10.2021 Raport 9.11.2021

10 PLx 536/2021 Proiect de Lege privind transmiterea unor 

bunuri imobile din domeniul public al statului 

aflate în administrarea Ministerului 

Transporturilor şi Infrastructurii şi 

concesiunea Companiei Naţionale de Căi 

Ferate C.F.R. - S.A. în domeniul public al 

municipiului Brad şi al comunelor Şoimuş, 

Luncoiu de Jos, Vălişoara şi Băiţa

Cameră 

decizională

13.04.2022 Raport 4.05.2022

11 PLx 122/2022 Propunere legislativă pentru modificarea 

Legii nr.38/2003 privind transportul în regim 

de taxi şi în regim de închiriere

Cameră 

decizională

14.03.2022 Raport 5.04.2022

12. PLx 418/2021 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr.93/2021 privind 

instituirea unor măsuri pentru derularea 

Programului naţional de dezvoltare locală 

etapa a II-a şi pentru modificarea art.IV 

alin.(1) din Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr.6/2017 pentru modificarea şi 

completarea unor acte normative, precum şi 

pentru stabilirea unor măsuri privind 

realizarea investiţiilor finanţate din fonduri 

publice

Cameră 

decizională

27.04.2022 Raport

PREŞEDINTE
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