
DEPARTAMENTUL LEGISLATIV 
Direcţia pentru lucrările şi secretariatul comisiilor 
 

LISTA RAPOARTELOR 
depuse în perioada 06 - 13 martie 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, suplimentar al Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea 

teritoriului și al Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice  cu 
privire la Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.28/2008 privind 
registrul agricol. (PLx 99/02.03.2015) 

-Data depunerii raportului: 06.03.2017 
 
2. Raportul Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice  cu 

privire la Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.24/2016 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii de neutralizare a deşeurilor de origine animală. (PLx 462/17.10.2016) 

-Data depunerii raportului: 06.03.2017 
 
3. Raportul suplimentar al Comisiei pentru muncă şi protecţie socială   cu privire la Propunerea 

legislativă pentru completarea Legii 416/2001 privind venitul minim garantat. (Plx 486/17.06.2015) 
-Data depunerii raportului: 07.03.2017 
 
4. Raportul comun al Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare și al Comisiei 

pentru muncă şi protecţie socială cu privire la Proiectul de Lege privind instituirea obligaţiei elaborării, 
aprobării şi aplicării Strategiei de dezvoltare economică şi socială a României pe termen lung.                    
(PLx 274/15.06.2016) 

-Data depunerii raportului: 07.03.2017 
 
5. Raportul comun, suplimentar al Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare și 

al Comisiei pentru industrii şi servicii cu privire la Proiectul de Lege privind transferul, cu titlu gratuit, 
pachetului integral de acţiuni deţinut de stat la Societatea Naţională "Aeroportul Internaţional Timişoara-
Traian Vuia" -S.A.din proprietatea privată a statului şi din administrarea Ministerului Transporturilor în 
proprietatea privată a judeţului Timiş. (PLx 481/08.10.2014) 

-Data depunerii raportului: 07.03.2017 
 
6. Raportul Comisiei pentru industrii şi servicii cu privire la Proiectul de Lege privind 

raspunderea diriginţilor de şantier şi a comisiilor de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii 
aferente acestora. (PLx 98/01.02.2017) 

-Data depunerii raportului: 07.03.2017 
 
7. Raportul comun al Comisiei pentru industrii şi servicii și al Comisiei pentru buget, finanţe şi 

bănci cu privire la Propunerea legislativă privind reducerea evaziunii fiscale prin măsuri de stimulare a 
cumpărărilor. (Plx 704/19.10.2015) 

-Data depunerii raportului: 07.03.2017 
 
8. Raportul Comisiei pentru industrii şi servicii cu privire la Propunerea legislativă privind 

înfiinţarea "Fondului Român de Investiţii Strategice în Energie şi Resurse Energetice "-S.A.                         
(Plx 308/23.09.2013) 

-Data depunerii raportului: 07.03.2017 
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9. Raportul comun al Comisiei pentru sănătate şi familie  și al Comisiei pentru muncă şi protecţie 
socială cu privire la Proiectul de Lege pentru modificarea alin. (1) al art. 65 din Legea nr. 448/2006 
privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap. (PLx 779/04.11.2015) 

-Data depunerii raportului: 07.03.2017 
 
10. Raportul comun al Comisiei pentru sănătate şi familie  și al Comisiei pentru muncă şi 

protecţie socială cu privire la Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate. 
(Plx 133/06.04.2016) 

-Data depunerii raportului: 07.03.2017 
 
11. 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 aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 42/2016 privind stabilirea unor măsuri financiare şi pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative. (Plx 508/07.11.2016) 

-Data depunerii raportului: 07.03.2017 
 
12. Raportul Comisiei pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă cu privire la Proiectul 

de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural 
naţional mobil. (PLx 317/01.09.2016) 

-Data depunerii raportului: 07.03.2017 
 
13. 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 
completarea art.39 din Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr.407/2006.                                     
(PLx 211/09.03.2015) 

-Data depunerii raportului: 07.03.2017 
 
14. Raportul comun al Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului și al 

Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională  cu privire la Proiectul de Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.76/2016 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 
Direcţiei Generale de Protecţie Internă a Ministerului Afacerilor Interne. (PLx 9/01.02.2017) 

-Data depunerii raportului: 08.03.2017 
 
15. Raportul suplimentar al Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic cu privire la Propunerea 

legislativă pentru declararea de rezervaţie arheologică şi bun de utilitate publică de interes naţional a unor 
zone din teritoriul localităţilor Sarmizegetusa, Mintia-Veţel şi a Complexului cetăţilor dacice din Munţii 
Orăştiei-Costeşti-Cetăţuie; Cetăţuia Înaltă; Ciocuţa; Costeşti-Blidaru; Faieragu; Vârful lui Hulpe; Feţele 
Alba; Grădiştea Muncelului; Piatra Roşie - judeţul Hunedoara. (Plx 434/15.10.2012) 

-Data depunerii raportului: 09.03.2017 
 
16. Raportul Comisiei pentru transporturi şi infrastructură  cu privire la Proiectul de Lege pentru 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.62/2016 privind înfiinţarea Autorităţii de Reformă 
Feroviară. (PLx 109/13.02.2017) 

-Data depunerii raportului: 09.03.2017 
 
17. Raportul Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci cu privire la Propunerea legislativă pentru 

modificarea şi completarea art.77 din Legea nr.227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal, cu 
modificările şi completările ulterioare. (Plx 337/19.09.2016) 

-Data depunerii raportului: 09.03.2017 
 
18. Raportul Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci cu privire la Propunerea legislativă pentru 

modificarea şi completarea Codului Fiscal. (Plx 382/26.09.2016) 
-Data depunerii raportului: 09.03.2017 
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19. Raportul Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci cu privire la Propunerea legislativă privind 
modificarea şi completarea art.291 din Legea nr.227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal, cu 
modificările şi completările ulterioare. (Plx 354/20.09.2016) 

-Data depunerii raportului: 09.03.2017 
 
20. Raportul Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci cu privire la Propunerea legislativă pentru 

completarea art.62 din Legea nr.227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi 
completările ulterioare. (Plx 346/19.09.2016) 

-Data depunerii raportului: 09.03.2017 
 
21. Raportul Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci cu privire la Proiectul de Lege pentru 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.65/2016 privind instituirea cadrului legal pentru 
acordarea unui ajutor de stat individual pentru salvarea Companiei Naţionale a Uraniului - S.A..            
(PLx 111/13.02.2017) 

-Data depunerii raportului: 09.03.2017 
 
22. Raportul comun al Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului și al 

Comisiei pentru sănătate şi familie cu privire la Proiectul de Lege pentru completarea art.198 din Legea 
nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii. (PLx 533/07.11.2016) 

-Data depunerii raportului: 09.03.2017 
 
23. Raportul comun al Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului și al 

Comisiei pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă cu privire la Proiectul de Lege privind 
declararea zilei de 27 martie - Ziua Unirii Basarabiei cu România ca zi de sărbătoare naţională.           
(PLx 695/19.10.2015) 

-Data depunerii raportului: 09.03.2017 
 
24. Raportul Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului cu privire la 

Proiectul de Lege pentru stabilirea de măsuri privind emiterea sau eliberarea cu celeritate a unor 
documente cetăţenilor români cu domiciliul sau reşedinţa în străinătate. (PLx 40/01.02.2017) 

-Data depunerii raportului: 09.03.2017 
 
25. Raportul Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci cu privire la Proiectul de Lege privind 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.46/2014 pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.571/2003 privind Codul fiscal. (PLx 467/08.10.2014) 

-Data depunerii raportului: 13.03.2017 
 
26. Raportul Comisiei pentru industrii şi servicii cu privire la Propunerea legislativă privind 

diferenţierea substanţelor toxice de cele comestibile pentru a reduce riscurile de otrăvire.                            
(Plx 103/01.02.2017) 

-Data depunerii raportului: 13.03.2017 
 

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

   13 martie 2017 
 
 
 

                                               Director 
                                             Sorin Berbece 

 
 
 
 
 
                    Întocmit de, 
Consilier parlamentar Drăgan Daniel 
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