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LISTA RAPOARTELOR 

depuse în perioada 07 - 12 noiembrie 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 comun al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi și al Comisiei pentru industrii şi 
servicii cu privire la Proiectul de Lege pentru completarea Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice. 
(PLx 295/07.05.2018) 

- Data depunerii raportului: 07.11.2018 
 

2. Raportul comun al Comisiei pentru industrii şi servicii și al Comisiei pentru mediu şi echilibru 
ecologic cu privire la Propunerea legislativă pentru completarea Legii serviciului de salubrizare a 
localităţilor nr.101/2006. (Plx 531/10.10.2018) 

- Data depunerii raportului: 07.11.2018 
 

3. Raportul Comisiei pentru sănătate şi familie cu privire la Proiectul de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.61/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr.263/2004 
privind asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare prin centrele de permanenţă.                
(PLx 534/15.10.2018) 

- Data depunerii raportului: 07.11.2018 
 

4. Raportul Comisiei pentru sănătate şi familie cu privire la Proiectul de Lege pentru modificarea 
art.11 lit.a) pct.(vii) din Legea nr.229 / 2016 privind organizarea şi exercitarea profesiei de fizioterapeut, 
precum şi pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Fizioterapeuţilor din România.                
(PLx 568/22.10.2018) 

- Data depunerii raportului: 07.11.2018 
 

5. Raportul comun al Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului și al 
Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi  cu privire la Propunerea legislativă pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.370/2004 pentru alegerea Preşedintelui României. (Plx 513/08.10.2018) 

- Data depunerii raportului: 07.11.2018 
 

6. Raportul Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului cu privire la 
Proiectul de Lege pentru completarea art.5 din Ordonanţa Guvernului nr.80/2001 privind stabilirea unor 
normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice.                
(PLx 577/22.10.2018) 

- Data depunerii raportului: 07.11.2018 
 

7. Raportul Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului cu privire la 
Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.16/2018 pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei Guvernului nr.80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru 
autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice. (PLx 590/22.10.2018) 

- Data depunerii raportului: 07.11.2018 
 

6. Raportul comun al Comisiei pentru transporturi şi infrastructură și al Comisiei juridice, de 
disciplină şi imunităţi  cu privire la Proiectul de Lege pentru completarea art.11 din Ordonaţa Guvernului 
nr.29/1997 privind Codul aerian civil. (PLx 357/20.09.2016) 

- Data depunerii raportului: 07.11.2018 
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7. Raportul Comisiei pentru transporturi şi infrastructură cu privire la Proiectul de Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.12/2018 privind prorogarea termenului prevăzut la art.III din Legea 
nr.352/2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.26/2011 privind înfiinţarea 
Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transport Rutier. (PLx 586/22.10.2018) 

- Data depunerii raportului: 07.11.2018 
 

8. Raportul Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională cu privire la Proiectul 
de Lege pentru modificarea art.5 alin.(3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.102/2005 privind 
libera circulaţie pe teritoriul României a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene, Spaţiul 
Economic European şi a cetăţenilor Confederaţiei Elveţiene. (PLx 566/22.10.2018) 

- Data depunerii raportului: 07.11.2018 
 

9. Raportul comun al Comisiei pentru sănătate şi familie și al Comisiei pentru muncă şi protecţie 
socială cu privire la Proiectul de Lege pentru modificarea art.391 alin.(1) din Legea nr.95/2006 privind 
reforma în domeniul sănătăţii. (PLx 540/15.10.2018) 

- Data depunerii raportului: 08.11.2018 
 

10. Raportul Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale cu 
privire la Proiectul de Lege pentru instituirea Zilei limbii romani. (PLx 599/22.10.2018) 

- Data depunerii raportului: 07.11.2018 
 

11. Raportul comun al Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului și al 
Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi  cu privire la Propunerea legislativă pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.288/2015 privind votul prin corespondenţă, precum şi modificarea şi completarea 
Legii nr.208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi 
funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, pentru modificarea şi completarea Legii nr.208/2015 
privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea 
Autorităţii Electorale Permanente, pentru modificarea şi completarea Legii nr.370/2004 pentru alegerea 
Preşedintelui României. (Plx 509/08.10.2018) 

- Data depunerii raportului: 08.11.2018 
 

12. Raportul Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi  cu privire la Propunerea legislativă 
pentru modificarea art.391 din Ordonanţa Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor. 
(Plx 572/22.10.2018) 

- Data depunerii raportului: 08.11.2018 
 
 

13. Raportul Comisiei pentru transporturi şi infrastructură  cu privire la Proiectul de Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.33/2018 privind modificarea Ordonanţei Guvernului 
nr.46/1998 pentru stabilirea unor măsuri în vederea îndeplinirii obligaţiilor asumate de România prin 
aderarea la Convenţia internaţională EUROCONTROL privind cooperarea pentru securitatea navigaţiei 
aeriene şi la Acordul multilateral privind tarifele de rută aeriană, precum şi a unor obligaţii care rezultă 
pentru România din regulamentele adoptate la nivelul Uniunii Europene în domeniul serviciilor de 
navigaţie aeriană. (PLx 454/11.09.2018) 

- Data depunerii raportului: 08.11.2018 
 
 

14. Raportul Comisiei specială comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru sistematizarea, 
unificarea şi asigurarea stabilităţii legislative în domeniul justiţiei cu privire la Proiectul de Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.90/2018 privind unele măsuri pentru operaţionalizarea 
Secţiei pentru investigarea infracţiunilor din justiţie. (PLx 533/15.10.2018) 

- Data depunerii raportului: 12.11.2018 
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15. Raportul Comisiei specială comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru sistematizarea, 
unificarea şi asigurarea stabilităţii legislative în domeniul justiţiei cu privire la Proiectul de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.92/2018 pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative în domeniul justiţiei. (PLx 542/17.10.2018) 

- Data depunerii raportului: 12.11.2018 
 
 
 
 

_________________ 
12 noiembrie 2018 

 

 
 
 
 
       

                                                                                           Director 
                                                                                            Sorin BERBECE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

               Întocmit de, 



 4

Consilier parlamentar Drăgan Daniel 


