
DEPARTAMENTUL LEGISLATIV 
Direcţia pentru lucrările şi secretariatul comisiilor 

 
 
 
 
 
 

LISTA RAPOARTELOR 

depuse în perioada 24 septembrie - 2 octombrie 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 drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale cu 
privire la Proiectul de Lege privind instituirea zilei de 12 Octombrie - Ziua limbii, alfabetului şi culturii 
armene. (PLx 397/23.09.2019) 
 - Data depunerii raportului: 24.09.2019 

 

             2. Raportul Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională cu privire la 
Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.346/2006 privind organizarea şi 
funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale. (Plx 279/18.06.2019) 
 - Data depunerii raportului: 24.09.2019 

 

             3. Raportul Comisiei pentru muncă şi protecţie socială cu privire la Propunerea legislativă pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.49 din 29 iulie 1991 privind acordarea de indemnizaţii şi sporuri 
invalizilor, veteranilor şi văduvelor de război, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, 162 
din 1 august 1991 și la Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea unor acte normative în 
domeniul drepturilor veteranilor de război, invalizilor şi văduvelor de război.               
(Plx 12/04.02.2019; PLx 36/11.02.2019) 
 - Data depunerii raportului: 24.09.2019 

 

             4. Raportul Comisiei pentru muncă şi protecţie socială cu privire la Propunerea legislativă pentru 
modificarea alin.(11) şi alin.(12) ale art.29 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii 
publice. (Plx 14/04.02.2019) 
 - Data depunerii raportului: 24.09.2019 

 

             5. Raportul Comisiei pentru muncă şi protecţie socială cu privire la Proiectul de Lege pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.                
(PLx 327/01.07.2019) 
 - Data depunerii raportului: 24.09.2019 

 

             6. Raportul Comisiei pentru muncă şi protecţie socială cu privire la Propunerea legislativă pentru 
modificarea art.38 din Legea nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.                
(Plx 526/10.10.2018) 
 - Data depunerii raportului: 24.09.2019 

 

             7. Raportul Comisiei pentru muncă şi protecţie socială cu privire la Propunerea legislativă 
privind stimularea prezentării gravidelor la consultaţii prenatale. (Plx 556/17.10.2018) 
 - Data depunerii raportului: 24.09.2019 

 

             8. Raportul suplimentar al Comisiei pentru muncă şi protecţie socială cu privire la Proiectul de 
Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.215/1997 privind Casa Socială a Constructorilor.                
(PLx 319/16.05.2018) 
 - Data depunerii raportului: 24.09.2019 
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             9. Raportul suplimentar al Comisiei pentru muncă şi protecţie socială cu privire la Propunerea 
legislativă pentru completarea Legii nr.72/2016 privind sistemul de pensii şi alte drepturi de asigurări 
sociale ale avocaţilor. (Plx 262/01.09.2017) 
 - Data depunerii raportului: 24.09.2019 
 

             10. Raportul suplimentar al Comisiei pentru muncă şi protecţie socială cu privire la Proiectul de 
Lege pentru modificarea şi completarea art.106 din Legea 263/2010 privind sistemul unitar de pensii. 
(PLx 178/04.03.2015) 
 - Data depunerii raportului: 24.09.2019 

 

             11. Raportul comun al Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională și al 
Comisiei pentru politică externă cu privire la Proiectul de Lege privind modificarea Legii nr.248 din 20 
iulie 2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate.                
(PLx 328/01.07.2019) 
 - Data depunerii raportului: 24.09.2019 

 

             12. Raportul comun al Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională și al 
Comisiei pentru muncă şi protecţie socială cu privire la Propunerea legislativă pentru modificarea art.1 al 
Legii nr.49/1991 privind acordarea de indemnizaţii şi sporuri invalizilor, veteranilor şi văduvelor de 
război. (Plx 228/10.04.2019) 
 - Data depunerii raportului: 24.09.2019 

 

             13. Raportul Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport cu privire la Propunerea 
legislativă pentru modificarea şi completarea art.257 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011.                
(Plx 278/18.06.2019) 
 - Data depunerii raportului: 24.09.2019 

 

             14. Raportul Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport cu privire la Propunerea 
legislativă pentru completarea art.76 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011. (PLx 296/26.06.2019) 
 - Data depunerii raportului: 24.09.2019 

 

             15. Raportul suplimentar al Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice cu privire la Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii apiculturii 
nr.383/2013. (PLx 221/06.06.2017) 
 - Data depunerii raportului: 24.09.2019 

 

             16. Raportul Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice 
cu privire la Propunerea legislativă privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Băncii de Resurse 
Genetice pentru Legumicultură, Floricultură, Plante Aromatice şi Medicinale Buzău.                
(Plx 671/05.11.2018) 
 - Data depunerii raportului: 25.09.2019 

 

             17. Raportul Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice 
cu privire la Propunerea legislativă privind înfiinţarea abatoarelor mobile având ca obiect activitatea de 
abatorizare a animalelor şi comercializarea cărnii. (Plx 17/06.02.2019) 
 - Data depunerii raportului: 25.09.2019 

 

             18. Raportul comun al Comisiei pentru muncă şi protecţie socială și al Comisiei pentru 
administraţie publică şi amenajarea teritoriului cu privire la Proiectul de Lege pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative privind funcţionarii publici. (PLx 488/26.09.2018) 
 - Data depunerii raportului: 25.09.2019 

 

             19. Raportul comun al Comisiei pentru muncă şi protecţie socială și al Comisiei pentru 
transporturi şi infrastructură cu privire la Cererea de reexaminare a Legii privind statutul controlorului 
civil de trafic aerian din România. (PLx 844/2007/30.03.2009) 
 - Data depunerii raportului: 25.09.2019 
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             20. Raportul comun al Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci și al Comisiei pentru politică 
economică, reformă şi privatizare cu privire la Proiectul de Lege privind dezvoltarea finanţărilor 
participative (crowdfunding). (PLx 801/09.11.2015) 
 - Data depunerii raportului: 26.09.2019 
 

             21. Raportul suplimentar al Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci cu privire la Proiectul de 
Lege privind serviciile de plată şi pentru modificarea unor acte normative. (PLx 304/01.07.2019) 
 - Data depunerii raportului: 26.09.2019 
 

             22. Raportul suplimentar al Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci cu privire la Proiectul de 
Lege privind activitatea de emitere de monedă electronică. (PLx 305/01.07.2019) 
 - Data depunerii raportului: 26.09.2019 
 

             23. Raportul Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci cu privire la Propunerea legislativă pentru 
modificarea şi completarea art.146 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal. (Plx 360/10.09.2019) 
 - Data depunerii raportului: 26.09.2019 
 

             24. Raportul Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci cu privire la Proiectul de Lege pentru 
ratificarea Scrisorii de întelegere privind avansul pentru pregătirea Proiectului de dezvoltare propus, 
"Cartierul pentru justitie ", dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, 
semnată la Bruxelles la 30 mai 2019 si la Bucuresti la 6 iunie 2019. (PLx 366/18.09.2019) 
 - Data depunerii raportului: 26.09.2019 
 
 
 
 

_________________ 
2 octombrie 2019 

               
 
 
 
 
                                                                                              Director 
                                                                                      Sorin BERBECE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              Întocmit de, 
Consilier parlamentar Drăgan Daniel                                                                     


