
DEPARTAMENTUL LEGISLATIV 
Direcţia pentru lucrările şi secretariatul comisiilor 
 
 

LISTA RAPOARTELOR 
depuse în perioada 13 - 20 martie 2017 

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 suplimentar al Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională  cu 

privire la Proiectul de Lege privind declararea zilei de 26 octombrie - Ziua Mişcării de Rezistenţă Armată 
Anticomunistă din 1944-1962, ziua Partizanilor Anticomunişti. (PLx 231/03.05.2016) 

-Data depunerii raportului: 13.03.2017 
 
2. Raportul comun, suplimentar al Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea 

teritoriului și al Comisiei pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă cu privire la Propunerea 
legislativă privind declararea zilei de 28 iunie "Ziua Ziaristului Român". (Plx 97/22.03.2016) 

-Data depunerii raportului: 13.03.2017 
 
3. Raportul comun al Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului și al 

Comisiei pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă cu privire la Proiectul de Lege privind 
instituirea zilei de 21 martie - Ziua Olteniei. (PLx 528/07.11.2016) 

-Data depunerii raportului: 13.03.2017 
 
4. Raportul Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi cu privire la Propunerea legislativă 

(iniţiativă cetăţenească) privind revizuirea Constituţiei României. (Plx 127/13.02.2017) 
-Data depunerii raportului: 13.03.2017 
 
5. Raportul Comisiei pentru muncă şi protecţie socială   cu privire la Proiectul de Lege pentru 

modificarea Legii-cadru nr.284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice. 
(PLx 519/07.11.2016) 

-Data depunerii raportului:13.03.2017 
 
6. Raportul Comisiei pentru muncă şi protecţie socială   cu privire la Cererea reexaminare a Legii 

pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat şi pentru 
completarea art. 44 din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative. (PLx 785/2015/14.03.2016) 

-Data depunerii raportului:14.03.2017 
 
7. Raportul Comisiei pentru muncă şi protecţie socială   cu privire la Propunerea legislativă pentru 

modificarea lit.c) a alin.(1) al art.7 din Legea nr.344/2006 privind detaşarea salariaţilor în cadrul prestării 
de servicii transnaţionale. (Plx 13/10.02.2016) 

-Data depunerii raportului:14.03.2017 
 
8. Raportul Comisiei pentru muncă şi protecţie socială   cu privire la Proiectul de Lege pentru 

modificarea şi completarea art. 10 din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat 
şi a art. 44 din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative. (PLx 697/19.10.2015) 

-Data depunerii raportului:14.03.2017 
 
9. Raportul Comisiei pentru muncă şi protecţie socială   cu privire la Propunerea legislativă pentru 

modificarea şi completarea art.42 şi 47 din Legea nr.53/2003 - Codul muncii. (Plx 164/02.03.2015) 
-Data depunerii raportului:14.03.2017 
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10. Raportul comun al Comisiei pentru sănătate şi familie și al Comisiei pentru buget, finanţe şi 
bănci cu privire la Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.16/2016 pentru 
modificarea şi completarea art.2 din Legea nr.54/2016 privind asigurarea de la bugetul de stat, prin 
bugetul Ministerului Sănătăţii, a sumelor necesare acoperirii plăţii TVA aferente bunurilor şi serviciilor 
achiziţionate în cadrul Programului privind reducerea poverii tuberculozei în România, prin reformarea 
sistemului de control al tuberculozei şi consolidarea gestionării tuberculozei rezistente la medicamente, 
prin asigurarea accesului universal la diagnostic şi tratament şi abordarea nevoilor grupurilor de populaţie 
cu risc, pentru perioada 1 aprilie 2015-31 martie 2018 , implementat de Fundaţia Romanian Angel 
Appeal. (PLx 58/01.02.2017) 

-Data depunerii raportului: 14.03.2017 
 
11. Raportul comun al Comisiei pentru sănătate şi familie și al Comisiei pentru buget, finanţe şi 

bănci cu privire la Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.74/2016 
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.56/2015 privind plata 
tratamentului în străinătate al persoanelor a căror stare de sănătate a fost afectată în urma tragicului 
eveniment din data de 30 octombrie 2015 produs în clubul Colectiv din municipiul Bucuresti.              
(PLx 119/13.02.2017) 

-Data depunerii raportului: 14.03.2017 
 
12. Raportul Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice  

cu privire la Proiectul de Lege pentru modificarea art.8 alin.(1) lit.n) din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-
2020 şi pentru modificarea art.2 din Legea nr.36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de 
asociere în agricultură. (PLx 371/26.09.2016) 

-Data depunerii raportului: 14.03.2017 
 
13. Raportul Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport cu privire la Propunerea 

legislativă pentru completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011. (Plx 20/01.02.2017) 
-Data depunerii raportului: 14.03.2017 
 
14. Raportul Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport cu privire la Proiectul de Lege 

privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.61/2016 pentru modificarea şi completarea 
Legii educaţiei şi sportului nr.69/2000. (PLx 28/01.02.2017) 

-Data depunerii raportului: 14.03.2017 
 
15. Raportul comun al Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului și al 

Comisiei pentru industrii şi servicii cu privire la Proiectul de Lege pentru mdificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.69/2010 privind reabilitarea termică a clădirilor de locuit cu 
finanţare prin credite bancare cu garanţie guvernamentală. (PLx 80/01.02.2017) 

-Data depunerii raportului: 16.03.2017 
 
16. Raportul suplimentar al Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului cu 

privire la Propunerea legislativă privind realizarea Muzeului Dictaturii Comuniste în imobilul "Casa radio 
" situat în Bucureşti, str.Ştirbei Vodă nr.174-176 sect 1. (Plx 117/29.03.2016) 

-Data depunerii raportului: 16.03.2017 
 
17. Raportul Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului cu privire la 

Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.71/2016 pentru stabilirea 
unor măsuri organizatorice la nivelul administraţiei publice centrale, reglementarea unor măsuri fiscal-
bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative. (PLx 116/13.02.2017) 

-Data depunerii raportului: 16.03.2017 
 
18. Raportul Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci cu privire la Propunerea legislativă pentru 

completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal. (Plx 344/19.09.2016) 
-Data depunerii raportului: 16.03.2017 
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19. Raportul Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci cu privire la Propunerea legislativă pentru 
modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor 
de noroc. (Plx 64/09.03.2016) 

-Data depunerii raportului: 16.03.2017 
 
20. Raportul Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci cu privire la Propunerea legislativă pentru 

completarea art.3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.120/2002 privind aprobarea Sistemului de 
susţinere şi promovare a exportului cu finanţare de la bugetul de stat. (Plx 723/26.10.2015) 

-Data depunerii raportului: 16.03.2017 
 
21. Raportul Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci cu privire la Propunerea legislativă pentru 

modificarea şi completarea art.15 din Legea nr.227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal, cu 
modificările şi completările ulterioare. (Plx 345/19.09.2016) 

-Data depunerii raportului: 16.03.2017 
 
22. Raportul Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci cu privire la Proiectul de Lege pentru 

modificarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal. (PLx 397/03.10.2016) 
-Data depunerii raportului: 16.03.2017 
 
23. Raportul Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci cu privire la Proiectul de Lege privind 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.53/2016 pentru modificarea şi completarea art.14 din 
Ordonanţa Guvernului nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori 
economici la carea statul sau unităţile administrative-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau 
deţin direct ori indirect o participaţie majoritară. (PLx 495/31.10.2016) 

-Data depunerii raportului: 16.03.2017 
 
24. Raportul Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci cu privire la Proiectul de Lege privind 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.97/2016 pentru modificarea şi completarea art.1 din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.60/2009 privind unele măsuri în vederea implementării 
programului "Prima casă", precum şi pentru stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice 
centrale. (PLx 136/20.02.2017) 

-Data depunerii raportului: 16.03.2017 
 

25. Raportul Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci cu privire la Proiectul de Lege privind 
ratificarea Acordului de împrumut (Cel de-al doilea împrumut pentru politici de dezvoltare privind 
eficientizarea finanţelor publice şi creşterea economică) dintre România şi Banca Internaţională pentru 
Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti, la 20 decembrie 2016. (PLx 154/07.03.2017) 

-Data depunerii raportului: 16.03.2017 
 

26. Raportul comun al  Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii 
specifice și al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi cu privire la Proiectul de Lege pentru 
modificarea şi completarea unor legi referitoare la proprietatea privată asupra unor terenuri.                 
(PLx 535/07.11.2016) 

-Data depunerii raportului: 16.03.2017 
 

27. Raportul comun al Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului și al 
Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi cu privire la Proiectul de Lege pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari.                 
(PLx 348/20.09.2016) 

-Data depunerii raportului: 16.03.2017 
 

28. Raportul comun, suplimentar al Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea 
teritoriului și al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi cu privire la Proiectul de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.3/2016 pentru stabilirea unor măsuri de reorganizare şi eficientizare 
a activităţii unor structuri ale administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative.                 
(PLx 93/22.03.2016) 

-Data depunerii raportului: 16.03.2017 

http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=2&leg=2012&cam=2&pag=comp20161010
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=2&leg=2012&cam=2&pag=comp20161010
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=2&leg=2012&cam=2&pag=comp20161010
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=2&leg=2012&cam=2&pag=comp20161010
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=2&leg=2012&cam=2&pag=comp20161010
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=2&leg=2012&cam=2&pag=comp20161010
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=2&leg=2012&cam=2&pag=comp20161010
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=7&leg=2012&cam=2&pag=comp20160406
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=7&leg=2012&cam=2&pag=comp20160406
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=7&leg=2012&cam=2&pag=comp20160406
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=11&leg=2016&cam=2&pag=comp20170220
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=7&leg=2012&cam=2&pag=comp20160406
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=7&leg=2012&cam=2&pag=comp20160406
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=11&leg=2016&cam=2&pag=comp20170220
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=7&leg=2012&cam=2&pag=comp20160406
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=7&leg=2012&cam=2&pag=comp20160406
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=7&leg=2012&cam=2&pag=comp20160406
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=11&leg=2016&cam=2&pag=comp20170220


 4 

 
29. Raportul suplimentar al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi cu privire la Proiectul de 

Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.78/2016 pentru organizarea şi 
funcţionarea Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, precum şi 
pentru modificarea şi completarea unor acte normative. (PLx 10/01.02.2017) 

-Data depunerii raportului: 16.03.2017 
 
30. Raportul comun al Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului și al 

Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci cu privire la Proiectul de Lege pentru modificarea Ordonanţei de 
urgenţă nr.63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr.273/2006 privind finanţele locale, precum 
şi pentru stabilirea unor măsuri financiare. (PLx 534/07.11.2016) 

-Data depunerii raportului: 16.03.2017 
 
31. Raportul comun al Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului și al 

Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci cu privire la Proiectul de Lege pentru modificarea Ordonanţei de 
urgenţă nr.63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr.273/2006 privind finanţele locale, precum 
şi pentru stabilirea unor măsuri financiare. (PLx 534/07.11.2016) 

-Data depunerii raportului: 16.03.2017 
 
32. Raportul comun al Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului și al 

Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci cu privire la Proiectul de Lege privind modificarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare. (PLx 56/01.02.2017) 

-Data depunerii raportului: 16.03.2017 
 
 
 

--------------------------------------------------------------- 

   20 martie 2017 
 
 
 
 
 

                                               Director 
                                             Sorin Berbece 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    Întocmit de, 
Consilier parlamentar Drăgan Daniel 
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