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LISTA RAPOARTELOR 
depuse în perioada 5 - 6 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 Proiectul de Lege privind 

integrarea în muncă, în cadrul instituţiilor publice de la nivel local, a tinerilor dezavantajaţi.                       
(PLx 102/12.03.2018)   

- Data depunerii raportului: 05.06.2018 
 
2. Raportul Comisiei pentru muncă şi protecţie socială cu privire la Propunerea legislativă privind 

completarea Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat. (Plx 22/12.02.2018)   
- Data depunerii raportului: 05.06.2018 
 
3. Raportul Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci cu privire la Proiectul de Lege privind 

aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.12/2018 pentru modificarea Legii nr.321/2006 privind 
regimul acordării finanţărilor nerambursabile pentru programele, proiectele sau acţiunile privind 
sprijinirea activităţii românilor de pretutindeni şi a organizaţiilor reprezentative ale acestora, precum şi a 
modului de repartizare şi de utilizare a sumei prevăzute în bugetul Ministerului pentru Românii de 
Pretutindeni pentru această activitate. (PLx 215/18.04.2018)   

- Data depunerii raportului: 05.06.2018 
 
4. Raportul comun al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi și al Comisiei pentru buget, 

finanţe şi bănci cu privire la Proiectul de Lege pentru completarea art.20 alin.(1) din Legea nr.186/2013 
privind constituirea şi funcţionarea parcurilor industriale. (PLx 370/02.09.2014)   

- Data depunerii raportului: 05.06.2018 
 
5. Raportul Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi cu privire la Propunerea legislativă 

privind modificarea şi completarea Legii nr.96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, 
republicată. (Plx 158/01.04.2014)   

- Data depunerii raportului: 05.06.2018 
 
6. Raportul Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi cu privire la Propunerea legislativă pentru 

modificarea Legii nr. 33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul 
European. (Plx 196/10.04.2018)   

- Data depunerii raportului: 05.06.2018 
 
7. Raportul Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi cu privire la Propunerea legislativă pentru 

modificarea Legii nr. 370/2004 pentru alegerea Preşedintelui României. (Plx 197/10.04.2018)   
- Data depunerii raportului: 05.06.2018 
 
8. Raportul Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi cu privire la Propunerea legislativă 

privind modificarea şi completarea Legii notarilor publici şi a activităţii notariale nr.36/1995.                         
(Plx 325/22.05.2018)   

- Data depunerii raportului: 05.06.2018 
 
9. Raportul suplimentar al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi cu privire la Propunerea 

legislativă pentru recunoaşterea delfinilor drept persoane non-umane. (Plx 333/23.06.2014)   
- Data depunerii raportului: 05.06.2018 
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10. Raportul Comisiei speciale comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru sistematizarea, 

unificarea şi asigurarea stabilităţii legislative în domeniul justiţiei cu privire la Proiectul de Lege pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum şi pentru 
modificarea şi completarea altor acte normative. (PLx 346/30.05.2018)   

- Data depunerii raportului: 05.06.2018 
 
11. Raportul Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic cu privire la Propunerea legislativă 

pentru modificarea art.10 alin.(14) din Legea nr.82/1993 privind constituirea Rezervaţiei Biosferei "Delta 
Dunării". (Plx 273/02.05.2018)   

- Data depunerii raportului: 05.06.2018 
 
12. Raportul Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare cu privire la Proiectul de 

Lege privind înfiinţarea Fondului Suveran de Dezvoltare şi Investiţii - S.A. şi pentru modificarea unor 
acte normative. (PLx 236/23.04.2018)   

- Data depunerii raportului: 05.06.2018 
 
 
 
 
 

______________ 
06 iunie 2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                              Director 
                                            Sorin BERBECE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              Întocmit de, 
Consilier parlamentar Drăgan Daniel 
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