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LISTA RAPOARTELOR 

depuse în perioada 2 - 7 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 suplimentar al Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice cu privire la Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.6/2018 
privind modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.92/2011 pentru aprobarea organizării unor 
acţiuni de informare şi promovare privind politicile aplicate în domeniul agriculturii şi dezvoltării rurale, 
în plan intern şi internaţional. (PLx 581/22.10.2018) 
 - Data depunerii raportului: 02.10.2019 

 

             2. Raportul Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice cu 
privire la Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.110/2018 privind 
modificarea anexei la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.92/2011 pentru aprobarea organizării unor 
acţiuni de informare şi promovare privind politicile aplicate în domeniul agriculturii şi dezvoltării rurale, 
în plan intern şi internaţional. (PLx 58/25.02.2019) 
 - Data depunerii raportului: 02.10.2019 

 

             3. Raportul Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului cu privire la 
Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea alineatelor (3) şi (4) ale articolului 16, precum şi a 
Anexei din Legea nr.215 /2016 privind ceremoniile oficiale. (PLx 383/18.09.2018) 
 - Data depunerii raportului: 02.10.2019 

 

             4. Raportul Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi cu privire la Propunerea legislativă 
privind protecţia operatorilor economici împotriva abuzurilor instituţiilor statului. (Plx 276/18.06.2019) 
 - Data depunerii raportului: 02.10.2019 

 

             5. Raportul comun al  Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi și al Comisiei pentru 
agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice cu privire la Proiectul de Lege pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra 
terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 şi 
ale Legii nr.169/1997. (PLx 9/04.02.2019) 
 - Data depunerii raportului: 02.10.2019 

 

             6. Raportul Comisiei pentru muncă şi protecţie socială cu privire la Propunerea legislativă pentru 
abrogarea alin.(1) al art.3 din Hotărârea Guvernului nr.250/1992 privind concediul de odihnă şi alte 
concedii ale salariaţilor din administraţia publică, din regiile autonome cu specific deosebit şi din unităţile 
bugetare. (Plx 401/25.06.2018) 
 - Data depunerii raportului: 02.10.2019 

 

             7. Raportul Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport cu privire la Propunerea 
legislativă pentru modificarea si completarea art.214 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011.                
(Plx 334/02.09.2019) 
 - Data depunerii raportului: 03.10.2019 
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             8. Raportul Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport cu privire la Propunerea 
legislativă pentru completarea Legii educaţei naţionale nr.1/2011. (Plx 336/02.09.2019) 
 - Data depunerii raportului: 03.10.2019 

 

             9. Raportul Comisiei pentru muncă şi protecţie socială cu privire la Propunerea legislativă pentru 
completarea articolului 38 alineatul (3) din Legea-cadru nr.153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri publice. (Plx 176/25.03.2019) 
 - Data depunerii raportului: 03.10.2019 

 

             10. 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 ratificarea 
Acordului de cooperare între Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova în domeniul prevenirii 
şi combaterii corupţiei, semnat la 19 decembrie 2018, la Chişinău. (PLx 294/26.06.2019) 
 - Data depunerii raportului: 03.10.2019 

 

             11. Raportul Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci cu privire la Proiectul de Lege privind unele 
măsuri referitoare la inspectorii antifraudă din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală - 
Direcţia de Combatere a Fraudelor. (PLx 375/18.09.2019) 
 - Data depunerii raportului: 03.10.2019 

 

             12. Raportul comun al  Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi și al Comisiei pentru 
egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi cu privire la Propunerea legislativă privind modificarea 
alin.(1) al art.30 din Legea 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei domestice.               
(Plx 293/24.06.2019) 
 - Data depunerii raportului: 04.10.2019 
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