
DEPARTAMENTUL LEGISLATIV 
Direcţia pentru lucrările şi secretariatul comisiilor 

 

LISTA RAPOARTELOR 

depuse în perioada 6 - 13 februarie 2019 
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 administraţie publică şi amenajarea teritoriului cu privire la 
Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă nr.97/2005 privind 
evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, republicată.               
(Plx 746/12.12.2018) 

- Data depunerii raportului: 06.02.2019 
 

2. Raportul Comisiei pentru industrii şi servicii cu privire la Propunerea legislativă privind 
producerea energiei electrice şi termice în cogenerare. (Plx 714/24.11.2010) 

- Data depunerii raportului: 06.02.2019 
 

3. Raportul Comisiei pentru industrii şi servicii cu privire la Proiectul de Lege pentru modificarea 
art.4 alin.(7) din Legea serviciului de iluminat public nr.230/2006. (PLx 597/22.10.2018) 

- Data depunerii raportului: 06.02.2019 
 

4. Raportul Comisiei pentru industrii şi servicii cu privire la Proiectul de Lege privind respingerea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.80/2017 pentru modificarea art.8 alin.(1) din Legea nr.360/2013 
privind constituirea şi menţinerea unui nivel minim de rezerve de ţiţei şi de produse petroliere.               
(PLx 14/12.02.2018) 

- Data depunerii raportului: 06.02.2019 
 

5. Raportul Comisiei pentru industrii şi servicii cu privire la Proiectul de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.86/2017 pentru modificarea art.8 alin.(1) din Legea nr.360/2013 
privind constituirea şi menţinerea unui nivel minim de rezerve de ţiţei şi de produse petroliere.                
(PLx 15/12.02.2018) 

- Data depunerii raportului: 06.02.2019 
 

6. Raportul Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice cu 
privire la Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.321/2009 privind 
comercializarea produselor comerciale. (Plx 467/17.10.2016) 

- Data depunerii raportului: 12.02.2019 
 

7. Raportul comun, suplimentar al Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie 
alimentară şi servicii specifice, al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi și al Comisiei pentru mediu 
şi echilibru ecologic cu privire la Proiectul de Lege pentru abrogarea art.9 din Legea nr.289/2002 privind 
perdelele forestiere de protecţie. (PLx 322/22.05.2018) 

- Data depunerii raportului: 12.02.2019 
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