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LISTA RAPOARTELOR 
depuse în perioada 12 - 18 septembrie 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 mediu şi echilibru ecologic cu privire la Proiectul de Lege pentru 

acceptarea amendamentelor adoptate prin deciziile 2012/1 şi 2012/2 cu ocazia celei de-a treizecea 
reuniuni a Organismului Executiv, la Geneva, la 30 aprilie - 4 mai 2012, la Protocolul Convenţiei asupra 
poluării atmosferice transfrontiere pe distanţe lungi, încheiată la Geneva, la 13 noiembrie 1979, referitor 
la reducerea acidifierii, eutrofizării şi nivelului de ozon troposferic, adoptat la Gothenburg la 1 decembrie 
1999, şi pentru acceptarea amendamentelor adoptate prin deciziile 2012/5 şi 2012/6 cu ocazia celei de-a 
treizeci şi una reuniuni a Organismului Executiv, la Geneva, la 11-13 decembrie 2012, la Protocolul 
Convenţiei asupra poluării atmosferice transfrontiere pe distanţe lungi, încheiată la Geneva, la 13 
noiembrie 1979, referitor la metalele grele, adoptat la Aarhus la 24 iunie 1998. (PLx 231/19.06.2017) 

- Data depunerii raportului: 12.09.2017 
 
2. Raportul suplimentar, comun al Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea 

teritoriului  și al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi cu privire la Proiectul de Lege pentru 
modificarea art.147 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 101/2011 privind reglementarea 
condiţiilor pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei 
Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", a imobilelor proprietatea Regiei 
Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat'', pentru reglementarea situaţiei juridice a 
unor imobile, pentru reglementarea cheltuielilor de cazare în unele situaţii speciale, precum şi pentru 
modificarea unor acte normative. (PLx 393/03.10.2016) 

- Data depunerii raportului: 12.09.2017 
 
3. Raportul Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională cu privire la Proiectul 

de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Serbia privind 
protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate schimbate, semnat la Bucureşti, la 8 februarie 2017.                          
(PLx 252/01.09.2017) 

- Data depunerii raportului: 14.09.2017 
 
4. Raportul Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului  cu privire la 

Propunerea legislativă privind schimbarea denumirii satului Răcarii de Jos, comuna Brădeşti, judeţul 
Dolj, în Răcari. (Plx 212/29.05.2017) 

- Data depunerii raportului: 14.09.2017 
 
5. Raportul Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului  cu privire la 

Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii administraţiei publice locale nr.215/2001. 
(Plx 216/30.05.2017) 

- Data depunerii raportului: 14.09.2017 
 
 
 

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

18 septembrie 2017 
 

                                              Director 
                                             Sorin BERBECE 

 
                     Întocmit de, 
Consilier parlamentar Drăgan Daniel 
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