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LISTA RAPOARTELOR 
depuse în perioada 28 martie - 3 aprilie 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 suplimentar al Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 

servicii specifice cu privire la Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.81/2017 privind modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.12/2006 pentru stabilirea unor 
măsuri de reglementare a pieţei pe filiera cerealelor şi a produselor procesate din cereale.                        
(PLx 583/18.12.2017) 

- Data depunerii raportului: 28.03.2018 
 
2. Raportul comun al Comisiei pentru sănătate şi familie și al Comisiei pentru muncă şi protecţie 

socială cu privire la Proiectul de Lege privind acordarea tichetelor de sănătate. (PLx 92/01.02.2017) 
- Data depunerii raportului: 28.03.2018 
 
3. Raportul comun al Comisiei pentru sănătate şi familie și al Comisiei  pentru administraţie 

publică şi amenajarea teritoriului cu privire la Propunerea legislativă pentru completarea art.6 din 
Ordonanţa Guvernului nr.70/2002 privind administrarea unităţilor sanitare publice de interes judeţean şi 
local. (Plx 62/26.02.2017) 

- Data depunerii raportului: 28.03.2018 
 
4. Raportul comun al Comisiei pentru sănătate şi familie și al Comisiei  pentru administraţie 

publică şi amenajarea teritoriului cu privire la Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţã a Guvernului nr.87/2017 pentru completarea art.5 din Ordonanţa Guvernului nr.70/2002 privind 
administrarea unităţilor sanitare publice de interes judeţean şi local. (PLx 90/12.03.2018) 

- Data depunerii raportului: 28.03.2018 
 
5. Raportul Comisiei  pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului cu privire la 

Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.97/2005 
privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identificare ale cetăţenilor români.                                    
(Plx 64/26.02.2018) 

- Data depunerii raportului: 28.03.2018 
 
6. Raportul comun al Comisiei pentru transporturi şi infrastructură și al Comisiei pentru muncă 

şi protecţie socială cu privire la Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identificare ale 
cetăţenilor români. (Plx 787/04.11.2015) 

- Data depunerii raportului: 28.03.2018 
 
7. Raportul comun al Comisiei pentru transporturi şi infrastructură, Comisiei juridice, de 

disciplină şi imunităţi și al Comisiei pentru industrii şi servicii cu privire la Proiectul de Lege pentru 
modificarea şi completarea art.23 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia 
pe drumurile publice. (PLx 95/01.02.2017) 

- Data depunerii raportului: 28.03.2018 
 
8. Raportul comun al Comisiei pentru transporturi şi infrastructură, Comisiei juridice, de 

disciplină şi imunităţi și al Comisiei pentru industrii şi servicii cu privire la Propunerea legislativă pentru 
completarea art.23 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile 
publice. (Plx 386/23.10.2017) 

- Data depunerii raportului: 28.03.2018 
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9. Raportul comun al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi și al Comisiei pentru industrii şi 
servicii cu privire la Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.99/2016 privind 
achiziţiile sectoriale. (Plx 25/12.02.2018) 

- Data depunerii raportului: 28.03.2018 
 
10. Raportul comun al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi și al Comisiei pentru industrii 

şi servicii cu privire la Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.100/2016 
privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii. (Plx 39/19.02.2018) 

- Data depunerii raportului: 28.03.2018 
 
11. Raportul comun al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi și al Comisiei pentru industrii 

şi servicii cu privire la Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.98/2016 privind 
achiziţiile publice. (Plx 40/19.02.2018) 

- Data depunerii raportului: 28.03.2018 
 
12. Raportul Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport cu privire la Propunerea 

legislativă pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011. (Plx 580/18.12.2017) 
- Data depunerii raportului: 28.03.2018 
 
13. Raportul Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport cu privire la Proiectul de Lege 

privind desfiinţarea Institutului Teologic Romano-Catolic din Bucureşti. (PLx 18/12.02.2018) 
- Data depunerii raportului: 28.03.2018 
 
14. Raportul Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport cu privire la Proiectul de Lege 

privind desfiinţarea Universităţii ''Mihai Eminescu'' din municipiul Timişoara, judeţul Timiş.                      
(PLx 65/26.02.2018) 

- Data depunerii raportului: 28.03.2018 
 
15. Raportul Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport cu privire la Proiectul de Lege 

privind desfiinţarea Universităţii ''George Bariţiu'' din Braşov. (PLx 66/26.02.2018) 
- Data depunerii raportului: 28.03.2018 
 
16. Raportul Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport cu privire la Proiectul de Lege 

privind desfiinţarea Universităţii Financiar-Bancare din municipiul Bucureşti. (PLx 67/26.02.2018) 
- Data depunerii raportului: 28.03.2018 
 
17. Raportul Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci cu privire la Proiectul de Lege privind 

aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.2/2018 pentru prorogarea unor termene prevăzute în 
Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal. (PLx 97/12.03.2018) 

- Data depunerii raportului: 28.03.2018 
 
 
 

________________ 
3 aprilie 2018 

 
 
 
 

 
                                              Director 

                                            Sorin BERBECE 
 
 
 
 
 
              Întocmit de, 
Consilier parlamentar Drăgan Daniel 
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