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LISTA RAPOARTELOR 
depuse în perioada 13 - 18 iunie 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 Propunerea legislativă pentru 
modificarea Legii 62/2011 a dialogului social. (Plx 306/09.05.2018)   

- Data depunerii raportului: 11.06.2018 
 

2. Raportul Comisiei pentru muncă şi protecţie socială cu privire la Propunerea legislativă pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.196/2016 privind venitul minim de incluziune. (Plx 248/23.04.2018)   

- Data depunerii raportului: 11.06.2018 
 

3. Raportul Comisiei pentru muncă şi protecţie socială cu privire la Propunerea legislativă pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.196/2016 privind venitul minim de incluziune, la Propunerea 
legislativă pentru modificarea alineatului (7) al articolului 15 din Legea nr.416/2001 privind venitul 
minim garantat, la Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.416/2001 privind 
venitul minim garantat și la Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.416/2001 
privind venitul minim garantat. (Plx 192/10.04.2018; Plx521/04.12.2017; Plx532/04.12.2017; 
Plx114/12.03.2018)   

- Data depunerii raportului: 11.06.2018 
 

4. Raportul suplimentar al Comisiei pentru muncă şi protecţie socială cu privire la Proiectul de 
Lege pentru completarea art.104 din Legea asistenţei sociale nr. 292/2011. (PLx 71/01.02.2017)               
- prioritate legislativă   

- Data depunerii raportului: 11.06.2018 
 

5. Raportul Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport cu privire la Proiectul de Lege 
privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.41/2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr.57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică. (PLx 839/25.11.2015)                
- prioritate legislativă  

- Data depunerii raportului: 12.06.2018 
 

6. Raportul suplimentar al Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport cu privire la 
Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.6/2011 pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei Guvernului nr.57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică.                
(PLx 377/30.05.2011) - prioritate legislativă                  

- Data depunerii raportului: 12.06.2018 
 

7. Raportul Comisiei juridică, de disciplină şi imunităţi cu privire la Proiectul de Lege privind 
abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe. (PLx 361/06.06.2018) - prioritate legislativă                

- Data depunerii raportului: 12.06.2018 
 

8. Raportul Comisiei juridică, de disciplină şi imunităţi cu privire la Propunerea legislativă 
privind modificarea Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 
normative. (Plx 240/23.04.2018)                 

- Data depunerii raportului: 12.06.2018 
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9. Raportul Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi cu privire la Propunerea legislativă pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.35/1997 privind organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatului 
Poporului, precum şi pentru modificarea art.16 alin.(3) din Legea nr 8/2016 privind înfiinţarea 
mecanismelor prevăzute de Convenţia privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi. (Plx 1/01.02.2018)                 

- Data depunerii raportului: 12.06.2018 
 
10. Raportul Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic cu privire la Proiectul de Lege privind 

limitarea emisiilor în aer a anumitor poluanţi proveniţi de la instalaţii medii de ardere.                
(PLx 334/29.05.2018) - prioritate legislativă   

- Data depunerii raportului: 12.06.2018 
 
11. Raportul Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic cu privire la Proiectul de Lege privind 

limitarea emisiilor în aer a anumitor poluanţi proveniţi de la instalaţii medii de ardere.                
(PLx 334/29.05.2018) - prioritate legislativă   

- Data depunerii raportului: 12.06.2018 
 
12. Raportul comun al Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci și al Comisiei pentru industrii şi 

servicii cu privire la Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.110/2017 
privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA.                
(PLx 128/19.03.2018)  

- Data depunerii raportului: 12.06.2018 
 

13. Raportul comun al Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare, al Comisiei 
juridică, de disciplină şi imunităţi și al Comisiei pentru industrii şi serviciicu privire la Propunerea 
legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă nr.109/2011 privind guvernanţa 
corporativă a întreprinderilor publice. (Plx 24/12.02.2018)  

- Data depunerii raportului: 12.06.2018 
 

14. Raportul Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic cu privire la Proiectul de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.13/2018 pentru modificarea unor acte normative din 
domeniul protecţiei mediului. (PLx 281/07.05.2018)   

- Data depunerii raportului: 12.06.2018 
 

15. Raportul Comisiei pentru industrii şi serviciicu privire la Proiectul de Lege pentru ratificarea 
Acordului de parteneriat cuprinzător şi consolidat dintre Uniunea Europeană şi Comunitatea Europeană a 
Energiei Atomice şi statele membre ale acestora, şi Republica Armenia, pe de altă parte, semnat la 
Bruxelles, la 24 noiembrie 2017. (PLx 331/22.05.2018)  

- Data depunerii raportului: 12.06.2018 
 

16. Raportul Comisiei pentru muncă şi protecţie socială cu privire la Proiectul de Lege privind 
biletele de valoare care pot fi acordate angajaţilor. (PLx 562/07.12.2017)   

- Data depunerii raportului: 12.06.2018 
 

17. Raportul Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice cu 
privire la Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.20/2018 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr.71/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.42/2004 privind 
organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, precum şi pentru modificarea 
Ordonanţei Guvernului nr.83/2003 privind aprobarea posturilor de inspecţie la frontieră organizate în 
punctele de trecere a frontierei stabilite pentru importul, exportul şi tranzitul tipurilor de mărfuri supuse 
controalelor sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, precum şi condiţiile de aprobare a 
posturilor de inspecţie la frontieră responsabile pentru controalele sanitare veterinare ale animalelor vii 
provenite din ţări terţe şi pentru controalele sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor ale 
produselor alimentare şi hranei pentru animale provenite din ţări terţe. (PLx 347/30.05.2018)   

- Data depunerii raportului: 13.06.2018 
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18. Raportul comun al Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii 
specifice și al Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci cu privire la Proiectul de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.29/2018 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.49/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole 
comune, politicii comune de pescuit şi politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum şi 
a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 şi pentru modificarea 
şi completarea unor acte normative din domeniul garantării. (PLx 303/09.05.2018)   

- Data depunerii raportului: 13.06.2018 
 

19. Raportul Comisiei pentru industrii şi serviciicu privire la Proiectul de Lege pentru modificarea 
şi completarea Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr.123/2012. (PLx 338/29.05.2018)  

- Data depunerii raportului: 13.06.2018 
 

20. Raportul Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport cu privire la Propunerea 
legislativă pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011. (Plx 169/03.04.2018)                  

- Data depunerii raportului: 13.06.2018 
 

21. Raportul Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului cu privire la 
Proiectul de Lege pentru detaşarea personalului prevăzut la art.241 alin.(1) şi (2) din Ordonanţa 
Guvernului nr.84/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de 
evidenţă a persoanelor, de la Ministerul Afacerilor Interne la serviciile publice comunitare de evidenţă a 
persoanelor. (PLx 335/29.05.2018)                   

- Data depunerii raportului: 13.06.2018 
 

22. Raportul Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului cu privire la 
Propunerea legislativă pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.97/2005 privind 
evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, republicată.                
(PLx 345/29.05.2018)                   

- Data depunerii raportului: 13.06.2018 
 

23. Raportul Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului cu privire la 
Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 
construcţii şi a Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul. (Plx 344/29.05.2018)                   

- Data depunerii raportului: 13.06.2018 
 

24. Raportul suplimentar al Comisiei pentru industrii şi serviciicu privire la Proiectul de Lege 
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.64/2016 pentru modificarea şi completarea 
Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr.123/2012. (PLx 110/13.02.2017)  

- Data depunerii raportului: 13.06.2018 
 

25. Raportul Comisiei pentru industrii şi serviciicu privire la Proiectul de Lege pentru modificarea 
şi completarea Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr.123/2012. (PLx 341/29.05.2018)  

- Data depunerii raportului: 13.06.2018 
 

26. Raportul Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale cu 
privire la Proiectul de Lege privind instituirea Zilei Limbii Elene. (PLx 355/04.06.2018)  

- Data depunerii raportului: 13.06.2018 
 

27. Raportul Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi cu privire la Propunerea legislativă 
privind transmiterea unei părţi din imobilul "Palatul Parlamentului", proprietate publică a statului, din 
administrarea Camerei Deputaţilor în administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei 
Publice. (Plx 365/06.06.2018)                 

- Data depunerii raportului: 13.06.2018 
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28. Raportul comun al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi și al Comisiei pentru 
administraţie publică şi amenajarea teritoriului cu privire la Propunerea legislativă pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.215/2001 a administraţiei publice locale - Republicare. (Plx 45/26.02.2018)                 

- Data depunerii raportului: 13.06.2018 
 

29. 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 privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 14/2018 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România. (PLx 188/10.04.2018)                 

- Data depunerii raportului: 13.06.2018 
 
30. Raportul Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională cu privire la 

Propunerea legislativă pentru modificarea art.2 din Legea nr.60/1991 privind organizarea şi desfăşurarea 
adunărilor publice. (Plx 259/25.04.2018)                 

- Data depunerii raportului: 13.06.2018 
 
31. Raportul Comisiei pentru muncă şi protecţie socială cu privire la Proiectul de Lege privind 

aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.15/2018 pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative. (PLx 252/25.04.2018)   

- Data depunerii raportului: 13.06.2018 
 
32. Raportul comun al Comisiei pentru muncă şi protecţie socială și al Comisiei pentru egalitatea 

de şanse pentru femei şi bărbaţi cu privire la Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi. (PLx 171/04.04.2018)   

- Data depunerii raportului: 13.06.2018 
 
33. Raportul Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice u 

privire la Proiectul de Lege pentru modificarea punctului 1 din anexa nr.1 din Ordonanţa Guvernului 
nr.42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor.                
(PLx 288/07.05.2018)   

- Data depunerii raportului: 14.06.2018 
 
34. Raportul suplimentar al Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci cu privire la Propunerea 

legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 - Codul Fiscal în sensul abilitării 
Consiliilor Locale să poată hotărî scutirea sau reducerea impozitului /taxei pe clădiri pentru clădirile de 
tip sala polivalentă - sală de sport aflate în proprietatea unităţii administrativ-teritoriale.               
(Plx 38/19.02.2018)  

- Data depunerii raportului: 14.06.2018 
 

35. Raportul Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci cu privire la Proiectul de Lege pentru 
modificarea art.1 alin.(3) şi (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.193/2002 privind introducerea 
sistemelor moderne de plată. (PLx 227/12.06.2017)  

- Data depunerii raportului: 14.06.2018 
 

36. Raportul Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci cu privire la Propunerea legislativă pentru 
abrogarea art.165 alin.(2) din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură Fiscală.                
(Plx 412/30.10.2017)  

- Data depunerii raportului: 14.06.2018 
 

37. Raportul comun al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi și al Comisiei pentru buget, 
finanţe şi bănci cu privire la Proiectul de Lege privind finanţarea activităţii Administraţiei Naţionale a 
Penitenciarelor şi a unităţilor subordonate. (PLx 293/07.05.2018)                 

- Data depunerii raportului: 18.06.2018 
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38. Raportul comun al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, al Comisiei pentru industrii şi 
servicii și al Comisiei pentru transporturi şi infrastructură cu privire la Propunerea legislativă pentru 
completarea art.15 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile 
publice. (Plx 115/12.03.2018)                 

- Data depunerii raportului: 18.06.2018 
 
 
 
 
 
 

______________ 
18 iunie 2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                              Director 
                                            Sorin BERBECE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              Întocmit de, 
Consilier parlamentar Drăgan Daniel 


