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LISTA RAPOARTELOR 
depuse în perioada 11 - 13 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 
 

http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=7&leg=2016&cam=2&pag=comp20180314
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9. Raportul Comisiei juridică, 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 

serviciicu 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 
 
 

______________ 
13 iunie 2018 

 
 
 
 

                                              Director 
                                            Sorin BERBECE 

 
 
 
 
 
 

              Întocmit de, 
Consilier parlamentar Drăgan Daniel 
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