
DEPARTAMENTUL LEGISLATIV 
Direcţia pentru lucrările şi secretariatul comisiilor 

 
LISTA RAPOARTELOR 

depuse în perioada 29 mai - 06 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 comun al Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului și al 

Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi cu privire la Propunerea legislativă privind modificarea şi 
completarea Legii locuinţei nr.114/1996. (Plx 386/2014) 

- Data depunerii raportului: 29.05.2017 
 
2. Raportul comun al Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului și al 

Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport cu privire la Propunerea legislativă privind programul 
"Masa la Scoală" pentru elevii din învăţămîntul obligatoriu de stat şi privat, primar şi gimnazial.         
(Plx 645/2013) 

- Data depunerii raportului: 30.05.2017 
 
3. Raportul comun al Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului și al 

Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor cu privire la Proiectul de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.33/2017 pentru modificarea şi completarea art.11 din Ordonanţa 
de urgenţă a Guvernului nr.22/2009 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi 
Reglementare în Comunicaţii. (PLx 183/2017) 

- Data depunerii raportului: 30.05.2017 
 
4. Raportul comun al Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci și al Comisiei pentru muncă şi 

protecţie socială cu privire la Propunerea legislativă privind Programul de solidaritate socială în favoarea 
pensionarilor cu venituri reduse. (Plx 442/2017) 

- Data depunerii raportului: 30.05.2017 
 
5. Raportul Comisiei pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă cu privire la Proiectul de 

Lege privind achiziţionarea imobilului conacului Brătianu-Florica ("Vila Florica"), situat în localitatea 
Ştefăneşti, judeţul Argeş, de către Ministerul Culturii. (Plx 77/2017) 

- Data depunerii raportului: 30.05.2017 
 
6. Raportul Comisiei pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă cu privire Propunerea 

legislativă privind completarea şi modificarea Legii nr.504 din 11 iulie 2002 a audiovizualului.             
(Plx 177/2017) 

- Data depunerii raportului: 30.05.2017 
 
7. Raportul comun al Comisiei pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă și al Comisiei 

pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport cu privire la Propunerea legislativă privind instituirea 
TITLURILOR NAŢIONALE. (Plx 409/2014) 

- Data depunerii raportului: 30.05.2017 
 
8. Raportul comun suplimentar al Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară 

şi servicii specifice, al Comisiei pentru muncă şi protecţie socială și al Comisiei pentru mediu şi echilibru 
ecologic cu privire la Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.9/2016 
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2005 privind protecţia 
mediului, precum şi pentru modificarea art.3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.32/2015 privind 
înfiinţarea Gărzilor forestiere. (PLx 270/2016) 

- Data depunerii raportului: 31.05.2017 

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=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=9&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=19&leg=2016&cam=2&pag=comp20170503
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=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=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=2012&cam=2&pag=comp20140908
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=7&leg=2016&cam=2&pag=comp20170227
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=46&leg=2016&cam=2&pag=comp20170227
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=46&leg=2016&cam=2&pag=comp20170227
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9. Raportul Comisiei pentru industrii și servicii cu privire la Propunerea legislativă pentru 

modificarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.33/2007 privind organizarea şi funcţionarea 
Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei. (Plx 167/2017) 

- Data depunerii raportului: 31.05.2017 
 
10. Raportul comun al Comisiei pentru industrii și servicii și al Comisiei pentru transporturi și 

infrastructură cu privire la Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanţei de Guvern nr.27 din 
31.08.2011 privind transporturile rutiere. (Plx 379/2016) 

- Data depunerii raportului: 31.05.2017 
 
11. Raportul suplimentar Comisiei pentru buget, finanțe și bănci cu privire la Propunerea 

legislativă pentru modificarea alineatului (1) a articolului 502 din Codul Fiscal (Legea nr.227/2015 
privind Codul Fiscal). (Plx 459/2016) 

- Data depunerii raportului: 31.05.2017 
 
12. Raportul comun al Comisiei pentru buget, finanțe și bănci și al Comisiei pentru administraţie 

publică şi amenajarea teritoriului cu privire la Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.227/2015 - Codul fiscal. (Plx 383/2016) 

- Data depunerii raportului: 31.05.2017 
 
13. Raportul comun suplimentar al Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă 

naţională și al Comisiei pentru politică externă Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.248/2005 
privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate. (Plx 338/2016) 

- Data depunerii raportului: 31.05.2017 
 
 
 
 

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

06 iunie 2017 
 
 
 
 
 
 

                                              Director 
                                             Sorin BERBECE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                     Întocmit de, 
Consilier parlamentar Drăgan Daniel 

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=12&leg=2012&cam=2&pag=comp20160919
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=12&leg=2012&cam=2&pag=comp20160919
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=13&leg=2012&cam=2&pag=comp20160919
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