
DEPARTAMENTUL LEGISLATIV 
Direcţia pentru lucrările şi secretariatul comisiilor 

 

LISTA RAPOARTELOR 
depuse în perioada 06 - 12 iunie 2017 

de comisiile permanente sesizate în fond 
 

În conformitate cu prevederile art. 94 alin. (3) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 
se distribuie lista rapoartelor ce au fost întocmite de comisiile sesizate în fond în ordinea cronologică a 
depunerii lor la Biroul permanent al Camerei Deputaţilor: 

 

 
1. Raportul Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice  cu 

privire la Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.88/2016 privind stabilirea unor măsuri 
suplimentare obligatorii pentru etichetarea laptelui proaspăt pentru consum şi a produselor lactate.                
(PLx 49/01.02.2017) 

- Data depunerii raportului: 06.06.2017 
 
2. Raportul Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice  cu 

privire la Proiectul de Lege privind instituirea zilei de 10 octombrie - Ziua naţională a produselor 
agroalimentare româneşti. (PLx 187/08.05.2017) 

- Data depunerii raportului: 06.06.2017 
 
3. Raportul comun, suplimentar al Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie 

alimentară şi servicii specifice și al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi Propunerea legislativă 
pentru modificarea art.17 şi 25 din Legea nr.205/2004 privind protecţia animalelor (republicată în 30 
aprilie 2014), în sensul de a interzice folosirea animalelor sălbatice în circuri. (Plx 220/09.03.2015) 

- Data depunerii raportului: 07.06.2017 
 
4. Raportul Comisiei pentru muncă şi protecţie socială cu privire la Proiectul Legii cadru privind 

salarizarea personalului plătit din fonduri publice. (PLx 209/23.05.2017) 
- Data depunerii raportului: 07.06.2017 
 
5. Raportul comun al Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii 

specifice și al Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci cu privire la Proiectul de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.22/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr.43/2013 privind unele măsuri pentru dezvoltarea şi susţinerea fermelor de familie şi 
facilitarea accesului la finanţare al fermierilor, pentru completarea art.51 din Legea nr.329/2009 privind 
reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului 
de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional, 
precum şi pentru reglementarea statutului dobânzilor încasate de gestionari din plasarea în depozite 
bancare sau titluri de stat a sumelor rămase la dispoziţia acestora după închiderea schemelor de garantare 
finanţate din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013, repectiv Programul operaţional pentru 
pescuit 2007-2013, şi închiderea convenţiilor cu Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.                           
(PLx 179/24.04.2017) 

- Data depunerii raportului: 07.06.2017 
 
6. Raportul comun al Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii 

specifice și al Comisiei pentru industrii și servicii cu privire la Proiectul de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei Guvernului nr.7/2013 privind instituirea impozitului asupra veniturilor suplimentare obţinute 
ca urmare a dereglementării preţurilor din sectorul gazelor naturale. (PLx 97/25.03.2017) 

- Data depunerii raportului: 07.06.2017 
 
7. Raportul comun, suplimentar al Comisiei pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă 

și al Comisei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport cu privire la Proiectul de Lege pentru 
condamnarea totalitarismului comunist şi pentru cultivarea memoriei naţionale antitotalitare.                       
(PLx 617/28.09.2015) 

- Data depunerii raportului: 07.06.2017 

http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=6&leg=2012&cam=2&pag=comp20131216
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=6&leg=2012&cam=2&pag=comp20131216
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=6&leg=2012&cam=2&pag=comp20131216
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=6&leg=2012&cam=2&pag=comp20131216
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=6&leg=2012&cam=2&pag=comp20131216
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=6&leg=2012&cam=2&pag=comp20131216
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=9&leg=2012&cam=2&pag=comp20131216
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=11&leg=2016&cam=2&pag=comp20170313
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=6&leg=2012&cam=2&pag=comp20131216
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=4&leg=2016&cam=2&pag=comp20170227
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=4&leg=2016&cam=2&pag=comp20170227
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=2&leg=2016&cam=2&pag=comp20170607
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=6&leg=2012&cam=2&pag=comp20131216
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=4&leg=2016&cam=2&pag=comp20170227
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=4&leg=2016&cam=2&pag=comp20170227
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=6&leg=2012&cam=2&pag=comp20131216
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=6&leg=2012&cam=2&pag=comp20131216
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=10&leg=2012&cam=2&pag=comp20140908
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=9&leg=2016&cam=2&pag=comp20170607


 2 

8. Raportul Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională cu privire la 
Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr.550 din 29 noiembrie 2004 privind 
organizarea şi funcţionarea Jandarmeriei Române. (Plx 176/18.04.2017) 

- Data depunerii raportului: 07.06.2017 
 
9. Raportul Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională cu privire la Cererea 

de reexaminare a Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr.346/2006 privind organizarea şi 
funcţionarea Ministerului Apărării. (PLx 320/2016/29.05.2017) 

- Data depunerii raportului: 08.06.2017 
 
10. Raportul Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci  cu privire la Propunerea legislativă pentru 

modifiarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal. (Plx 203/15.05.2017) 
- Data depunerii raportului: 08.06.2017 
 
11. Raportul Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic cu privire la Proiectul de Lege privind 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.68/2016 pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.211/2011 privind regimul deşeurilor. (PLx 113/13.02.2017) 

- Data depunerii raportului: 12.06.2017 
 
12. Raportul Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic cu privire la Proiectul de Lege pentru 

completarea Legii nr.211/2011 privind regimul deşeurilor. (PLx 538/07.11.2016) 
- Data depunerii raportului: 12.06.2017 
 
 
 

--------------------------------------------------------------- 

12 iunie 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                              Director 
                                             Sorin BERBECE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                     Întocmit de, 
Consilier parlamentar Drăgan Daniel 
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