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LISTA RAPOARTELOR 

depuse în perioada 12 - 17 septembrie 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 apărare, ordine publică şi siguranţă naţională cu privire la Proiectul 
de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi Organizaţia Naţiunilor Unite privind 
protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate schimbate cu Biroul Mediatorului stabilit în baza Rezoluţiei 
Consiliului de Securitate nr.1904 (2009), semnat la New York, la 15 iunie 2017. (PLx 448/03.09.2018) 

- Data depunerii raportului: 12.09.2018 
 

2. Raportul Comisiei pentru industrii şi servicii cu privire la Proiectul de Lege pentru ratificarea 
Acordului de Parteneriat Economic între statele CARIFORUM, pe de o parte, şi Comunitatea Europeană 
şi statele membre, pe de altă parte, semnat la Bridgetown, la 15 octombrie 2008. (PLx 409/03.09.2018) 

- Data depunerii raportului: 12.09.2018 
 

3. Raportul comun al Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic și al Comisiei pentru buget, 
finanțe și bănci cu privire la Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.37/2018 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.115/2011 privind 
stabilirea cadrului instituţional şi autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanţelor Publice, de a scoate 
la licitaţie certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene. 
(PLx 377/18.06.2018) 

- Data depunerii raportului: 12.09.2018 
 

4. Raportul Comisiei pentru buget, finanțe și bănci cu privire la Proiectul de Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.30/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul 
fondurilor europene şi pentru completarea unor acte normative. (PLx 321/22.05.2018) 

- Data depunerii raportului: 13.09.2018 
 

5. Raportul Comisiei pentru muncă şi protecţie socială cu privire la Proiectul de Lege pentru 
modificarea Decretului-lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din 
motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în 
străinătate ori constituite în prizonieri. (PLx 144/26.03.2018) 

- Data depunerii raportului: 13.09.2018 
 

6. Raportul comun al Comisiei pentru muncă şi protecţie socială și al Comisiei pentru sănătate şi 
familie cu privire la Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.8/2016 privind înfiinţarea 
mecanismelor prevăzute de Convenţia privind drepturile persoanelor cu dizabilitaţi.                
(Plx 170/04.04.2018) 

- Data depunerii raportului: 13.09.2018 
 

7. Raportul Comisiei pentru muncă şi protecţie socială cu privire la Propunerea legislativă pentru 
completarea art.38 din Legea nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.             
(Plx 400/25.06.2018) 

- Data depunerii raportului: 13.09.2018 
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8. Raportul Comisiei pentru buget, finanțe și bănci cu privire la Proiectul de Lege privind 
ratificarea Acordului de împrumut pentru politici de dezvoltare privind manangementul riscurilor de 
dezastre, cu opţiune de amânare a tragerii până la apariţia unei catastrofe (CAT-DDO) între România şi 
Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 4 iulie 2018.               
(PLx 408/03.09.2018) 

- Data depunerii raportului: 13.09.2018 
 

9. Raportul Comisiei pentru buget, finanțe și bănci cu privire la Proiectul de Lege pentru 
completarea art.105 alin.(2) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal. (PLx 429/03.09.2018) 

- Data depunerii raportului: 13.09.2018 
 

10. Raportul Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului cu privire la 
Proiectul de Lege Anti-birocraţie. (PLx 275/02.05.2018) 

- Data depunerii raportului: 13.09.2018 
 

11. Raportul Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport cu privire la Proiectul de Lege 
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.48/2018 privind drepturile elevilor şcolarizaţi în 
unităţi de învăţământ înfiinţate în procesul de organizare a reţelei şcolare şi pentru modificarea şi 
completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011, precum şi pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei. (PLx 386/20.06.2018) 

- Data depunerii raportului: 13.09.2018 
 

12. Raportul comun al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi și al Comisiei pentru buget, 
finanțe și bănci cu privire la Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.54/2010 privind unele măsuri pentru combaterea evaziunii fiscale. (PLx 592/25.10.2010) 

- Data depunerii raportului: 14.09.2018 
 

13. Raportul comun al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, Comisiei pentru administraţie 
publică şi amenajarea teritoriului și al Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor cu 
privire la Cererea de reexaminare a Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.33/2017 pentru modificarea şi completarea art.11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.22/2009 
privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii.               
(PLx 183/2017/03.09.2018) 

- Data depunerii raportului: 17.09.2018 
 
 
 

______________ 
17 septembrie 2018 

 
 
 
 
 
 
 

                                              Director 
                                            Sorin BERBECE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              Întocmit de, 
Consilier parlamentar Drăgan Daniel 


