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Comisia pentru administratie publica si  amenajarea teritoriului

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 76/2020 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr.81/2019 pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.115/2011 privind 
stabilirea cadrului instituţional şi autorizarea 
Guvernului, prin Ministerul Finanţelor 
Publice, de a scoate la licitaţie certificatele de 
emisii de gaze cu efect de seră atribuite 
României la nivelul Uniunii Europene, 
precum şi pentru instituirea unei scheme de 
ajutor de stat privind sprijinirea 
întreprinderilor din sectoarele şi sub-
sectoarele expuse unui risc important de 
relocare ca urmare a transferului costului 
emisiilor de gaze cu efect de seră în preţul 
energiei electrice

Cameră 
decizională

2.03.2020 Aviz pentru 
Com. 

Economică 
Com. Buget

10.03.2020

Parlamentul României
Camera Deputaţilor
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2. PLx 80/2020 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.87/2019 privind 
prorogarea termenului prevăzut la art.6 din 
Ordonanţa Guvernului nr.40/2006 pentru 
aprobarea şi finanţarea programelor 
multianuale prioritare de mediu şi 
gospodărire a apelor

Cameră 
decizională

2.03.2020 Aviz pentru 
Com. Buget

10.03.2020

3. PLx 82/2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.89/2019 pentru 
modificarea art.511 alin.(1) şi (4) din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.111/2011 privind comunicaţiile electronice 
şi modificarea unor acte normative

Cameră 
decizională

2.03.2020 Aviz pentru 
Com. Buget 

Com. 
Tehnologia 
informaţiei

10.03.2020

4. PLx 751/2018 Propunere legislativă privind preluarea 
personalului angajat cu pregătire 
paramedicală din cadrul echipajelor SMURD 
specializate în acordarea primului-ajutor 
calificat ,potrivit legii, aflate în finanţarea 
autorităţilor publice locale de pe raza 
judeţelor Arad, Hunedoara, Maramureş, 
Mureş şi Sibiu

Prima Cameră 
TAC: 3.04.2019

21.10.2019 Raport 5.11.2019

5. PLx 135/2020 Proiect de Lege pentru completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.57/2019 privind Codul administrativ

Cameră 
decizională

1.04.2020 Raport 2.04.2020

Angelica Fădor
PREŞEDINTE
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