
DEPARTAMENTUL LEGISLATIV 
Direcţia pentru lucrările şi secretariatul comisiilor 
 

LISTA RAPOARTELOR 
depuse în perioada 02 - 08 mai 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 comun al Comisiei pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă și al Comisiei 

pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului cu privire la Proiectul de Lege privind înfiinţarea 
Festivalului Internaţional "Bucureşti-Pasărea Măiastră ". (PLx 97/01.02.2017) 

-Data depunerii raportului: 02.05.2017 
 
2. Raportul comun, suplimentar al Comisiei pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă 

și al Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului cu privire la Propunerea legislativă 
privind "Legea Centenarului Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918". (Plx 466/17.10.2016) 

-Data depunerii raportului: 03.05.2017 
 
3. Raportul comun, suplimentar al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţiși al Comisiei 

pentru buget, finanţe şi bănci cu privire la Proiectul de Lege privind modificarea şi completarea Legii 
nr.656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de 
prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism. (PLx 337/07.10.2013) 

-Data depunerii raportului: 03.05.2017 
 
4. Raportul comun al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi și al Comisiei pentru 

agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice cu privire la Proiectul de Lege privind 
modificarea şi completarea Legii 171/2010 pentru stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice.                 
(PLx 188/20.04.2016) 

-Data depunerii raportului: 03.05.2017 
 
5. Raportul suplimentar al Comisiei pentru transporturi şi infrastructură  cu privire la Proiectul 

de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.22/2016 pentru modificarea Legii 
nr.265/2008 privind gestionarea siguranţei circulaţiei pe infrastructura rutieră. (PLx 477/24.10.2016)  

-Data depunerii raportului: 04.05.2017 
 
6. Raportul Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi cu privire la Proiectul de Lege pentru 

modificarea şi completarea Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de 
libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal. (PLx 160/14.03.2017) 

-Data depunerii raportului: 08.05.2017 
 
7. Raportul Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi cu privire la Proiectul de Lege pentru 

instituirea Zilei naţionale de cinstire a martirilor români din temniţele comuniste. (PLx 532/07.11.2016) 
-Data depunerii raportului: 08.05.2017 
 
8. Raportul suplimentar al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi  cu privire la Proiectul de 

Lege privind regimul juridic al averilor ilicite. (PLx 72/10.04.2012)  
-Data depunerii raportului: 08.05.2017 
 
 

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

   08 mai 2017 
                                              Director 

                                             Sorin BERBECE 
                    Întocmit de, 
Consilier parlamentar Drăgan Daniel 
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