
DEPARTAMENTUL LEGISLATIV 
Direcţia pentru lucrările şi secretariatul comisiilor 
 
 

LISTA RAPOARTELOR 
depuse în perioada 25 aprilie - 02 mai 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 comun al Comisiei pentru muncă şi protecţie socială și al Comisiei pentru buget, 

finanţe şi bănci cu privire la Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.9/2017 privind unele măsuri bugetare în anul 2017, prorogarea unor termene, precum şi modificarea şi 
completarea unor acte normative. (PLx 157/13.03.2017) 

-Data depunerii raportului: 25.04.2017 
 
2. Raportul comun, suplimentar al Comisiei pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă 

și al Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului cu privire la Proiectul de Lege 
privind stabilirea unor măsuri pentru protejarea, conservarea şi punerea în valoare a cetăţilor dacice din 
Munţii Orăştiei. (PLx 267/13.06.2016) 

-Data depunerii raportului: 25.04.2017 
 
3. Raportul comun al Comisiei pentru industrii şi servicii și al Comisiei pentru apărare, ordine 

publică şi siguranţă naţională cu privire la Proiectul de Lege privind reorganizarea şi funcţionarea 
industriei de apărare. (PLx 830/03.12.2007) 

-Data depunerii raportului: 25.04.2017 
 
4. Raportul suplimentar al Comisiei pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă cu 

privire la Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.182/2000 privind protejarea 
patrimoniului cultural naţional mobil. (PLx 317/01.09.2016) 

-Data depunerii raportului: 25.04.2017 
 
5. Raportul comun al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi și al Comisiei pentru politică 

externă  cu privire la Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.11/2017 
privind organizarea şi funcţionarea Agentului guvernamental pentru Curtea de Justiţie a Uniunii 
Europene, precum şi pentru Curtea de Justiţie a Asociaţiei Europene a Liberului Schimb.                                      
(PLx 152/06.03.2017) 

-Data depunerii raportului: 25.04.2017 
 
6. Raportul comun al Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport și al Comisiei pentru 

agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice  cu privire la Proiectul de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.66/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.24/2010 privind implementarea programului de încurajare a consumului de 
fructe proaspete în şcoli. (PLx 112/13.02.2017) 

-Data depunerii raportului: 26.04.2017 
 
7. Raportul suplimentar al 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: 26.04.2017 
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8. Raportul Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci cu privire la Proiectul de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.56/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.120/2002 privind aprobarea Sistemului de susţinere şi promovare a exportului 
cu finanţare de la bugetul de stat. (PLx 496/31.10.2016) 

-Data depunerii raportului: 26.04.2017 
 
9. Raportul Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci cu privire la Proiectul de Lege privind 

aprobarea participării României ca membru asociat la Proiectul BEPS - Erodarea bazei de impozitare şi 
transferul profiturilor - iniţiat de Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică - OCDE, precum 
şi pentru completarea anexei nr.1 la Ordonanţa Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plăţii 
cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte.                        
(PLx 174/10.04.2017) 

-Data depunerii raportului: 26.04.2017 
 
10. Raportul comun al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi și al Comisiei pentru 

drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale  cu privire la Propunerea legislativă pentru 
modificarea art.5 din Legea nr.677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu 
caracter personal şi libera circulaţie a acestor date. (Plx 523/07.11.2016) 

-Data depunerii raportului: 26.04.2017 
 
11. Raportul comun al Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport și al Comisiei pentru 

buget, finanţe şi bănci cu privire la Propunerea legislativă privind unele măsuri de stimulare a 
învăţământului profesional, universitar şi a cercetării ştiinţifice. (Plx 172/07.04.2014) 

-Data depunerii raportului: 26.04.2017 
 
12. Raportul Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport cu privire la Propunerea 

legislativă pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011. (Plx 149/06.03.2017) 
-Data depunerii raportului: 26.04.2017 
 
13. Raportul comun al Comisiei pentru muncă şi protecţie socialăși și al Comisiei pentru buget, 

finanţe şi bănci cu privire la Proiectul de Lege privind tichetul de servicii destinat prestaţiilor casnice la 
domiciliu şi prestaţiilor cu caracter ocazional sau sezonier. (PLx 40/09.02.2015) 

-Data depunerii raportului: 26.04.2017 
 

14. Raportul comun al Comisiei pentru muncă şi protecţie socialăși, al Comisiei juridice, de 
disciplină şi imunităţi și al Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională cu privire la 
Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonaţei de urgenţă a Guvernului nr.21/2016 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.360/2002 privind Statutul poliţistului. (PLx 476/24.10.2016) - prioritate legislativă 

-Data depunerii raportului: 26.04.2017 
 

15. Raportul comun al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi și al Comisiei pentru 
administraţie publică şi amenajarea teritoriului  cu privire la Proiectul de Lege privind aprobarea 
Programului " Case sociale în mediul rural ". (PLx 46/01.02.2017)  

-Data depunerii raportului: 27.04.2017 
 

16. Raportul comun al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi și al Comisiei pentru 
administraţie publică şi amenajarea teritoriului  cu privire la Proiectul de Lege privind modificarea şi 
completarea Legii 115/2015 pentru alegerea autorităţilor aministraţiei publice locale, pentru modificarea 
Legii administraţiei publice locale nr.215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali. (PLx 297/27.06.2016)  

-Data depunerii raportului: 27.04.2017 
 

17. Raportul suplimentar al 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: 27.04.2017 
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18. Raportul comun al Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport și al Comisiei juridice, 

de disciplină şi imunităţi cu privire la Propunerea de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.752 
din 27 decembrie 2001 privind organizarea şi funcţionarea Academiei Române. (Plx 291/10.06.2014) 

-Data depunerii raportului:02.06.2017 
 
 
 
 

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

   02 mai 2017 
 

 
 
 

                                              Director 
                                             Sorin BERBECE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    Întocmit de, 
Consilier parlamentar Drăgan Daniel 
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