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LISTA RAPOARTELOR 

depuse în perioada 30 octombrie - 05 noiembrie 2018 
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 muncă şi protecţie socială cu privire la Proiectul de Lege pentru 
completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice. (PLx 720/26.10.2015) 

- Data depunerii raportului: 31.10.2018 
 

2. Raportul Comisiei pentru muncă şi protecţie socială cu privire la Proiectul de Lege privind 
transferul drepturilor de pensie ale funcţionarilor şi agenţilor Uniunii Europene. (PLx 425/03.09.2018) 

- Data depunerii raportului: 31.10.2018 
 

3. Raportul Comisiei pentru muncă şi protecţie socială cu privire la Proiectul de Lege pentru 
Mamele Eroine privind indemnizaţia viageră pentru mamele care au născut şi crescut 3 copii sau mai 
mult de 3 copii. (PLx 486/24.10.2016) 

- Data depunerii raportului: 31.10.2018 
 

4. Raportul comun al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, al Comisiei pentru transporturi 
şi infrastructură, al Comisiei pentru industrii şi servicii și al Comisiei pentru apărare, ordine publică şi 
siguranţă naţională cu privire la Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice. (Plx 380/18.06.2018) 

- Data depunerii raportului: 31.10.2018 
 

5. Raportul comun al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, al Comisiei pentru transporturi 
şi infrastructură, al Comisiei pentru industrii şi servicii și al Comisiei pentru apărare, ordine publică şi 
siguranţă naţională cu privire la Propunerea legislativă pentru completarea art.118 din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice. (Plx 381/18.06.2018) 

- Data depunerii raportului: 31.10.2018 
 

6. Raportul Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport cu privire la Propunerea 
legislativă pentru modificarea şi completarea articolului 33 din Legea Educaţiei Naţionale 1/2011.                
(Plx 414/03.09.2018) 

- Data depunerii raportului: 31.10.2018 
 

7. Raportul Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională cu privire la 
Propunerea legislativă de modificare şi completarea punctelor 20), 23) şi 27) ale articolului 2 din Legea 
nr.61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi 
liniştii publice. (Plx 524/10.10.2018) 

- Data depunerii raportului: 31.10.2018 
 

8. Raportul Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională cu privire la Proiectul 
de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.68/2018 privind achiziţia centralizată de 
elicoptere şi simulatoare de zbor aparţinând Ministerului Afacerilor Interne, pentru gestionarea situaţiilor 
de urgenţă. (PLx 549/17.10.2018) 

- Data depunerii raportului: 31.10.2018 
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9. Raportul Comisiei pentru industrii şi servicii cu privire la Proiectul de Lege pentru modificarea 
şi completarea Legii nr.64/2008 privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, 
instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil. (PLx 507/08.10.2018) 

- Data depunerii raportului: 31.10.2018 
 

10. Raportul Comisiei pentru industrii şi servicii cu privire la Proiectul de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.56/2018 pentru completarea Legii nr.15/1990 privind 
reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale.                
(PLx 482/26.09.2018) 

- Data depunerii raportului: 31.10.2018 
 

11. Raportul comun al Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului și al 
Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi cu privire la Cererea de reexaminare a Legii pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.215/2001 a administraţiei publice locale. (PLx 363/2017/03.04.2018) 

- Data depunerii raportului: 31.10.2018 
 

12. Raportul Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului cu privire la 
Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a 
teritoriului naţional Secţiunea a IV-a - Reţeaua de localităţi şi a Legii administraţiei publice locale 
nr.215/2001. (Plx 387/20.06.2018) 

- Data depunerii raportului: 31.10.2018 
 

13. Raportul comun al Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului și al 
Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi cu privire la Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 
de urgenţã a Guvernului nr.62/2018 privind unele măsuri de asigurare a personalului necesar pregătirii şi 
exercitării de către România a Preşedinţiei Consiliului Uniunii Europene în primul semestru al anului 
2019. (PLx 519/10.10.2018) 

- Data depunerii raportului: 31.10.2018 
 

14. Raportul Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului cu privire la 
Proiectul de Lege privind instituirea zilei de 14 septembrie - Ziua naţională a constructorului.               
(PLx 538/15.10.2018) 

- Data depunerii raportului: 31.10.2018 
 

15. Raportul Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci cu privire la Propunerea legislativă pentru 
completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal. (Plx 299/07.05.2018) 

- Data depunerii raportului: 01.11.2018  
 

16. Raportul Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci cu privire la Proiectul de Lege pentru 
ratificarea Acordului de împrumut (Proiect privind îmbunătăţirea managementulu riscului de dezastre) 
dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 1 
august 2018. (PLx 543/17.10.2018) 

- Data depunerii raportului: 01.11.2018  
 

17. Raportul comun al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi și al Comisiei pentru apărare, 
ordine publică şi siguranţă naţională cu privire la Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea 
unor acte normative din domeniul ordinii şi siguranţei publice. (PLx 405/27.06.2018) 

- Data depunerii raportului: 01.11.2018 
 

18. Raportul Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice cu 
privire la Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.66/2018 pentru 
modificarea art.1 alin.(4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.82/2011 privind unele măsuri de 
organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare. (PLx 548/17.10.2018) 

- Data depunerii raportului: 01.11.2018  
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19. Raportul Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci cu privire la Propunerea legislativă pentru 
completarea art.7 şi modificarea art.460 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal.                
(Plx 9/01.02.2018) 

- Data depunerii raportului: 01.11.2018 
 

20. Raportul comun al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi și al Comisiei pentru muncă şi 
protecţie socială cu privire la Cererea de reexaminare a Legii pentru modificarea art.94 alin.(1) din Legea 
nr.7/2006 privind statutul funcţionarului public parlamentar. (PLx 282/2016/10.10.2018) 

- Data depunerii raportului: 01.11.2018 
 

21. Raportul Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi cu privire la Cererea de reexaminare a 
Legii pentru modificarea Legii nr.334/2006 republicată în Monitorul Oficial al României 
nr.446/23.06.2015. (PLx 359/2016/17.10.2018) 

- Data depunerii raportului: 01.11.2018 
 

22. Raportul comun al Comisiei pentru sănătate şi familie și al Comisiei pentru buget, finanţe şi 
bănci cu privire la Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind 
reforma în domeniul sănătăţii. (Plx 59/26.02.2018) 

- Data depunerii raportului: 05.11.2018 
 

23. Raportul comun al Comisiei pentru sănătate şi familie și al Comisiei pentru buget, finanţe şi 
bănci cu privire la Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.100/2017 
pentru completarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.77/2011 privind stabilirea unor contribuţii 
pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii. (PLx 99/12.03.2018) 

- Data depunerii raportului: 05.11.2018 
 

24. Raportul Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic cu privire la Proiectul de Lege privind 
reducerea emisiilor naţionale de anumiţi poluanţi atmosferici. (PLx 502/08.10.2018) 

- Data depunerii raportului: 05.11.2018 
 

25. Raportul comun al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi și al Comisiei pentru buget, 
finanţe şi bănci cu privire la Cererea de reexaminare a Legii pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori. (PLx 345/2014/03.10.2017) 

- Data depunerii raportului: 05.11.2018 
 
 
 
 

_________________ 
05 noiembrie 2018 

 
 
 
        

                                                                                           Director 
                                                                                            Sorin BERBECE 

 
 
 
 
 
 

               Întocmit de, 
Consilier parlamentar Drăgan Daniel 


