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LISTA RAPOARTELOR 
depuse în perioada 01 - 12 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 juridice, de disciplină şi imunităţi cu privire la Proiectul de Lege pentru 
modificarea şi completarea art.6 din Legea nr.3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului. 
(PLx 240/26.06.2017) 

- Data depunerii raportului: 04.09.2017 
 
2. Raportul Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport cu privire la Propunerea legislativă 

pentru modificarea Legii nr.1/2011 a educaţiei naţionale. (Plx 197/15.05.2017) 
- Data depunerii raportului: 05.09.2017 
 
3. Raportul Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport cu privire la Proiectul de Lege 

pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.54/2017 privind modificarea art.VIII alin,(3) din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2016 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în 
domeniile educaţiei, cercetării, formării profesionale şi sănătăţii. (PLx 248/08.08.2017) 

- Data depunerii raportului: 05.09.2017 
 
4. Raportul suplimentar al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi cu privire la Proiectul de 

Lege pentru modificarea şi completarea art.6 din Legea nr.3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea 
referendumului. (PLx 240/26.06.2017) 

- Data depunerii raportului: 05.09.2017 
 
5. Raportul suplimentar al Comisiei pentru muncă şi protecţie socială cu privire la Propunerea 

legislativă pentru modificarea alin.(5) al art.6-Legea (r) nr.61 din 22/09/1993. (Plx 603/16.12.2013) 
- Data depunerii raportului: 05.09.2017 
 
6. Raportul suplimentar al Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci cu privire la Cererea de 

reexaminare a Legii pentru modificarea art.465, alin.2 din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal.              
(PLx 353/2016/12.06.2017) 

- Data depunerii raportului: 06.09.2017 
 
7. Raportul Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci cu privire la Propunerea legislativă pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.136/1995 privind asigurările şi reasigurările în România.                                               
(PLx 298/27.06.2017) 

- Data depunerii raportului: 06.09.2017 
 
8. Raportul Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci cu privire la Proiectul de Lege pentru 

completarea art.60 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal. (PLx 334/19.09.2016) 
- Data depunerii raportului: 06.09.2017 
 
9. Raportul Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci cu privire la Propunerea legislativă pentru 

modificarea Ordonanţei de urgenţă nr.3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în 
agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art.2 din Legea nr.36/1991 privind societăţile 
agricole şi alte forme de asociere în agricultură. (Plx 208/22.05.2017) 

- Data depunerii raportului: 06.09.2017 
 

http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=9&leg=2012&cam=2&pag=comp20131216
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=11&leg=2016&cam=2&pag=comp20170313
https://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=9&leg=2012&cam=2&pag=comp20150930
https://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=9&leg=2012&cam=2&pag=comp20150930
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=9&leg=2012&cam=2&pag=comp20131216
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=11&leg=2016&cam=2&pag=comp20170313
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=6&leg=2012&cam=2&pag=comp20131216
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=6&leg=2012&cam=2&pag=comp20131216
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=2&leg=2016&cam=2&pag=comp20170613
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=2&leg=2016&cam=2&pag=comp20170613
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=2&leg=2016&cam=2&pag=comp20170613
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=2&leg=2016&cam=2&pag=comp20170613
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10. Raportul suplimentar, comun al Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie 
alimentară şi servicii specifice  și al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi cu privire la Cererea de 
reexaminare a Legii privind transformarea unui teren din fondul forestier proprietate publică a statului şi 
din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor Romsilva, Direcţia Silvică Neamţ, în vederea realizării 
obiectivului de investiţii "Protecţie şi consolidare infrastructură, calibrare albie şi apărări pe maluri pod 
b.a. pe Dj 207C peste Siret km 6+075, localitatea Ion Creangă". (PLx 455/2011/19.09.2012) 

- Data depunerii raportului: 07.09.2017 
 
11. Raportul Comisiei pentru muncă şi protecţie socială cu privire la Proiectul de Lege pentru 

modificarea alin.(3) şi (4) ale art.1 din Legea nr.61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii.                          
(PLx 550/01.09.2015) 

- Data depunerii raportului: 12.09.2017 
 
12. Raportul Comisiei pentru muncă şi protecţie socială cu privire la Proiectul de Lege pentru 

modificarea pct.38 din anexa nr.2 din Legea nr.263 /2010 privind sistemul unitar de pensii publice.                          
(PLx 83/01.02.2017) 

- Data depunerii raportului: 12.09.2017 
 
13. Raportul comun al Comisiei pentru muncă şi protecţie socială și al Comisiei pentru buget, 

finanţe şi bănci cu privire la Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.26/2017 pentru modificarea art.3 alin.(2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.9/2017 privind 
unele măsuri bugetare în anul 2017, prorogarea unor termene, precum şi modificarea şi completarea unor 
acte normative. (PLx 213/29.05.2017) 

- Data depunerii raportului: 12.09.2017 
 
14. Raportul comun al Comisiei pentru muncă şi protecţie socială și al Comisiei pentru buget, 

finanţe şi bănci cu privire la Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.17/2017 privind unele măsuri în domeniul învăţământului. (PLx 162/20.03.2017) 

- Data depunerii raportului: 12.09.2017 
 
15. Raportul Comisiei pentru muncă şi protecţie socială cu privire la Propunerea legislativă pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.61 din 22 septembrie 1993 privind alocaţia de stat pentru copii.                          
(Plx 491/24.10.2016) 

- Data depunerii raportului: 12.09.2017 
 
 
 
 
 

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

12 septembrie 2017 
 
 

 
                                              Director 

                                             Sorin BERBECE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                     Întocmit de, 
Consilier parlamentar Drăgan Daniel 
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