
DEPARTAMENTUL LEGISLATIV 
Direcţia pentru lucrările şi secretariatul comisiilor 
 
 

LISTA RAPOARTELOR 
depuse în perioada 08 - 15 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 suplimentar al Comisiei pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă cu 

privire la Cererea de reexaminare a Legii privind înfiinţarea Institutului de Studii Avansate pentru 
Cultura şi Civilizaţia Levantului. (PLx 375/2016/13.03.2017) 

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

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.95/2016 pentru prorogarea unor termene, precum şi 
pentru instituirea unor măsuri necesare pregătirii punerii în aplicare a unor dispoziţii din Legea 
nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă. (PLx 107/08.02.2017) 

-Data depunerii raportului: 09.05.2017 
 
3. Raportul comun al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, al Comisiei pentru industrii şi 

servicii  și al Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice cu privire 
la Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii îmbunătăţirilor funciare nr.138/2004, pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.82/2011 privind unele măsuri de 
organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare, precum şi pentru completarea art.10 din Legea 
nr.98/2016 privind achiziţiile publice. (PLx 173/10.04.2017) 

-Data depunerii raportului: 09.05.2017 
 
4. Raportul comun al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi și al Comisiei pentru 

administraţie publică şi amenajarea teritoriului cu privire la Proiectul de Lege privind respingerea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului de 15/2016 pentru completarea Legii nr.3/2000 privind organizarea 
şi desfăşurarea referendumului. (PLx 326/13.09.2016) 

-Data depunerii raportului: 09.05.2017 
 
5. Raportul Comisiei pentru industrii şi servicii  cu privire la Propunerea legislativă pentru 

modificarea şi completarea alineatului (3) a articolului 68 din Legea nr.64/1991 privind brevetele de 
invenţie, republicată. (Plx 539/07.11.2016) 

-Data depunerii raportului: 09.05.2017 
 
6. Raportul suplimentar al Comisiei pentru industrii şi servicii  cu privire la Proiectul de Lege 

privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.13/2014 pentru modificarea anexei la 
Ordonanţa Guvernului nr.7/2013 privind instituirea impozitului asupra veniturilor suplimentare obţinute 
ca urmare a dereglementării preţurilor din sectorul gazelor naturale. (PLx 239/05.05.2014) 

-Data depunerii raportului: 09.05.2017 
 
7. Raportul Comisiei pentru muncă şi protecţie socială cu privire la Proiectul de Lege pentru 

completarea art.3 din Legea nr.8/2006 privind instituirea indemnizaţiei pentru pensionarii sistemului 
public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite şi recunoscute ca persoane juridice de 
utilitate publică. (PLx 82/01.02.2017) 

-Data depunerii raportului: 09.05.2017 
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8. Raportul suplimentar al Comisiei pentru muncă şi protecţie socială cu privire la Proiectul de 

Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.16/2016 pentru completarea anexei la 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.36/2013 privind aplicarea în perioada 2013-2018 a unor măsuri de 
protecţie socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate în baza 
planurilor de disponibilizare, precum şi alte măsuri. (PLx 324/13.09.2016) 

-Data depunerii raportului: 09.05.2017 
 
9. 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 
transmiterea unui teren sub luciu de apă cu amenajarea piscicolă aferentă din domeniul public al statului 
şi din administrarea Centrului de Cercetare-Dezvoltare pentru Piscicultură Nucet, judeţul Dâmboviţa, în 
domeniul pubic al comunei Corbii Mari, judeţul Dâmboviţa. (PLx 529/07.11.2016) 

-Data depunerii raportului: 09.05.2017 
 
10. Raportul comun al Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic și al Comisiei pentru 

agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice cu privire la Proiectul de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.88/2016 pentru suspendarea prevederilor art.23 alin.(1) 
lit.c) din Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr.407/2006. (PLx 134/20.02.2017) 

-Data depunerii raportului: 09.05.2017 
 
11. Raportul comun al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi și al Comisiei pentru 

administraţie publică şi amenajarea teritoriului cu privire la Propunerea legislativă pentru modificarea 
Art.94, alin.(2), lit.a) şi b) din Legea nr.208 din 20 iulie 2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei 
Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente.                           
(Plx 328/13.09.2016) 

-Data depunerii raportului: 10.05.2017 
 
12. Raportul comun al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi și al Comisiei pentru 

administraţie publică şi amenajarea teritoriului cu privire la Proiectul de Lege pentru modificarea art.1 
alin.(3) din Ordonanţa Guvernului nr.80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru 
autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice. (PLx 521/07.11.2016) 

-Data depunerii raportului: 10.05.2017 
 
13. Raportul Comisiei pentru transporturi şi infrastructură cu privire la Proiectul de Lege pentru 

modificarea şi completarea Legii serviciilor de transport public local nr.92/2007. (PLx 92/03.03.2014) 
-Data depunerii raportului: 10.05.2017 
 
14. Raportul Comisiei pentru industrii şi servicii  cu privire la Propunerea legislativă pentru 

modificarea alineatului (5) al articolului 10 din Legea nr.121/2014 privind eficienţa energetică şi a 
articolului 29 al Legii nr.325/2006 a serviciului public de alimentare cu energie termică.                                 
(Plx 796/09.11.2015) 

-Data depunerii raportului: 11.05.2017 
 
15. Raportul suplimentar al Comisiei pentru muncă şi protecţie socială cu privire la Propunerea 

legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 10/1995 privind calitatea în construcţii.                          
(Plx 136/02.03.2015) 

-Data depunerii raportului: 11.05.2017 
 
16. Raportul Comisiei pentru muncă şi protecţie socială cu privire la Proiectul de Lege pentru 

modificarea Ordonanţei Guvernului nr.105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate 
de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din 
motive etnice. (PLx 175/10.04.2017) 

-Data depunerii raportului: 11.05.2017 
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17. Raportul suplimentar al Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului cu 
privire la Propunerea legislativă privind gestionarea câinilor fără deţinător, identificarea şi controlul 
reproducerii câinilor. (Plx 72/24.02.2014) 

-Data depunerii raportului: 11.05.2017 
 
18. Raportul suplimentar al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi cu privire la Propunerea 

legislativă pentru modificarea Legii nr.334/2006 republicată în Monitorul Oficial al României 
nr.446/23.06.2015. (Plx 359/20.09.2016) 

-Data depunerii raportului: 15.05.2017 
 
 
 
 

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

   15 mai 2017 
 
 
 
 
 
 

                                              Director 
                                             Sorin BERBECE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                    Întocmit de, 
Consilier parlamentar Drăgan Daniel 
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