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LISTA RAPOARTELOR 

depuse în perioada 3 - 8 aprilie 2019 
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 comun al Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci și al Comisiei pentru cultură, arte, 
mijloace de informare în masă cu privire la Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 
Guvernului nr.76/2018 privind aprobarea Programului de investiţii în domeniul culturii, precum şi pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative. (PLx 638/29.10.2018) 

- Data depunerii raportului: 03.04.2019 
 

2. Raportul Comisiei pentru muncă şi protecţie socială cu privire la Proiectul de Lege pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.44/2004 privind integrarea socială a străinilor care 
au dobândit protecţie internaţională sau un drept de şedere în România, precum şi a cetăţenilor statelor 
membre ale Uniunii Europene şi Spaţiului Economic European. (PLx 743/12.12.2018) 

- Data depunerii raportului: 03.04.2019 
 

3. Raportul Comisiei pentru muncă şi protecţie socială cu privire la Proiectul de Lege pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale. 
(PLx 551/17.10.2018) 

- Data depunerii raportului: 03.04.2019 
 

4. Raportul Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi cu privire la Cererea de reexaminare a 
Legii pentru modificarea Legii nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de 
corupţie. (PLx 340/2018/20.03.2019) 

- Data depunerii raportului: 03.04.2019 
 

5. Raportul comun al Comisiei pentru industrii şi servicii și al Comisiei pentru transporturi şi 
infrastructură cu privire la Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.5/2018 pentru completarea art.4 din Legea serviciilor de transport public local nr.92/2007.                
(PLx 141/26.03.2018) 

- Data depunerii raportului: 03.04.2019 
 

6. Raportul comun al Comisiei pentru industrii şi servicii și al Comisiei pentru transporturi şi 
infrastructură cu privire la Propunerea legislativă pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr.42/1997 
privind transportul maritim şi pe căile navigabile interioare, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare. (Plx 672/05.11.2018) 

- Data depunerii raportului: 03.04.2019 
 

7. Raportul Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci cu privire la Propunerea legislativă pentru 
completarea articolului 14 al Legii nr.213/2015 privind Fondul de garantare a asiguraţilor.               
(Plx 678/05.11.2018) 

- Data depunerii raportului: 03.04.2019 
 

8. Raportul suplimentar al Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice cu privire la Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr.139/2002 privind desfiinţarea Societăţii naţionale "Cai de Rasă" - S.A. şi preluarea 
parimoniului acesteia de către Regia Naţională a Pădurilor. (PLx 430/03.09.2018) 

- Data depunerii raportului: 04.04.2019 



 2

 

9. Raportul comun al Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare și al Comisiei  
juridice, de disciplină şi imunităţi cu privire la Cererea de reexaminare a Legii privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.56/2018 pentru completarea Legii nr.15/1990 privind 
reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale.                
(PLx 482/2018/11.03.2019) 

- Data depunerii raportului: 04.04.2019 
 

10. Raportul Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională cu privire la 
Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.60/1991 privind organizarea şi 
desfăşurarea adunărilor publice. (PLx 467/11.09.2018) 

- Data depunerii raportului: 08.04.2019 
 

11. Raportul Comisiei pentru sănătate şi familie cu privire la Proiectul de Lege privind 
reorganizarea Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale, precum şi modificarea 
unor acte normative. (PLx 103/06.03.2019) 

- Data depunerii raportului: 08.04.2019 
 

12. Raportul Comisiei pentru sănătate şi familie cu privire la Proiectul de Lege pentru 
modificarea art.320 alin. (1) din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii.                
(PLx 363/06.06.2018) 

- Data depunerii raportului: 08.04.2019 
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