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LISTA RAPOARTELOR 
depuse în perioada 10 - 16 octombrie 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 Comisiei pentru învățământ, știință, tineret și sport cu privire la Propunerea 
legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.92 din 18 decembrie 2012 privind 
luarea unor măsuri în domeniul învățământului și cercetării, precum și în ceea ce privește plata sumelor 
prevăzute în hotărâri judecătorești devenite executorii în perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2013 
(Plx.225/01.09.2017) 

- Data depunerii raportului: 09.10.2017  
 
2. Raportul comun al Comisiei pentru industrii și servicii și al Comisiei pentru transporturi și 

infrastructură cu privire la Propunerea legislativă pentru modificarea art.14 şi art.142 din Legea 
nr.38/2003 privind transportul în regim de taxi şi regim de închiriere (Plx.201/09.03.2015) 

- Data depunerii raportului: 09.10.2017 
 
3. Raportul suplimentar al Comisiei pentru industrii și servicii cu privire la Proiectul de Lege 

privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.64/2016 pentru modificarea şi completarea 
Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr.123/2012 (PLx.110/13.02.2017) 

- Data depunerii raportului: 10.10.2017 
 
4. Raportul Comisiei pentru muncă și protecție socială cu privire la Proiectul de Lege pentru 

ratificarea Acordului între România şi Republica Serbia în domeniul securităţii sociale, semnat la 
Belgrad, la 28 octombrie 2016 (PLx.285/18.09.2017) 

- Data depunerii raportului: 10.10.2017 
 
5. Raportul Comisiei pentru muncă și protecție socială cu privire la Proiectul de Lege pentru 

modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi 
persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 
până la 6 martie 1945 din motive entice (PLx.403/03.10.2016) 

- Data depunerii raportului: 10.10.2017 
 
6. Raportul Comisiei pentru muncă și protecție socială cu privire la Propunerea legislativă pentru 

modificarea Legii cadru nr.284/2010 actualizată la 23 octombrie 2014 (Plx.266/01.09.2017) 
- Data depunerii raportului: 10.10.2017 
 
7. Raportul Comisiei pentru muncă și protecție socială cu privire la Proiectul de Lege pentru 

modificarea şi completarea Decretului-Lege nr.118/190 privind acordarea unor drepruri persoanelor 
persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor 
deportate în străinătate ori constituite în prizonieri (PLx.783/04.11.2015) 

- Data depunerii raportului: 10.10.2017 
 
8. Raportul Comisiei pentru muncă și protecție socială cu privire la Propunerea legislativă pentru 

modificarea Legii nr.53/2003 - Codul muncii (Plx.429/10.10.2016) 
- Data depunerii raportului: 10.10.2017 
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9. Raportul suplimentar al Comisiei pentru muncă și protecție socială cu privire la Propunerea 
legislativă pentru completarea art.1 din Legea nr.44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele 
drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război (Plx.732/26.10.2015) 

- Data depunerii raportului: 10.10.2017 
 
10. Raportul suplimentar comun al Comisiei pentru muncă și protecție socială și al Comisiei 

pentru buget, finanțe și bănci cu privire la Proiectul de Lege privind respingerea Ordonanţei Guvernului 
nr.14/2015 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.83/2014 privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor 
publice (PLx.838/25.11.2015) 

- Data depunerii raportului: 10.10.2017 
 
11. Raportul Comisiei pentru industrii și servicii cu privire la Proiectul de Lege pentru ratificarea 

Acordului dintre Guvernul României şi Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică privind 
participarea României, în calitate de stat membru, la Agenţia pentru Energie Nucleară din cadrul 
Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică şi la baza de date a acesteia, convenit prin 
schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 31 mai 2017 şi la Paris la 30 mai 2017 
(PLx.304/03.10.2017) 

- Data depunerii raportului: 10.10.2017 
 
12. Raportul comun al Comisiei pentru muncă și protecție socială și al Comisiei pentru buget, 

finanțe și bănci cu privire la Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.56/2017 privind completarea art.II din Legea nr.152/2017 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.99/2016 privind unele măsuri pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice, 
prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare (PLx.297/25.09.2017) 

- Data depunerii raportului: 10.10.2017 
 
13. Raportul suplimentar comun al Comisiei pentru muncă și protecție socială și al Comisiei 

pentru sănătate și familie cu privire la Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea 
articolului 58, alineatele (4) şi (10) din Legea nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor 
persoanelor cu handicap (Plx.45/09.02.2015) 

- Data depunerii raportului: 11.10.2017 
 
14. Raportul suplimentar comun al Comisiei pentru muncă și protecție socială și al Comisiei 

pentru sănătate și familie cu privire la Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.448/2006 
privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap (Plx.561/04.11.2009) 

- Data depunerii raportului: 11.10.2017 
 
15. Raportul Comisiei juridice, de disciplină și imunități cu privire la reexaminarea Legii pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.35/1997 privind organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatul 
Poporului, precum și pentru modificarea art.16 alin.(3) din Legea nr.8/2016 privind înființarea 
mecanismelor prevăzute de Convenția privind drepturile persoanelor cu dizabilități (Plx.257/01.09.2017) 

- Data depunerii raportului: 11.10.2017 
 
16. Raportul Comisiei pentru apărare, ordine publică și siguranță națională cu privire la 

Propunerea legislativă privind Garda Civilă şi realizarea serviciului militar pe bază de voluntariat 
(Plx.253/03.10.2017) 

- Data depunerii raportului: 12.10.2017 
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17. Raportul Comisiei pentru apărare, ordine publică și siguranță națională cu privire la 
Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului de securitate între Guvernul României şi Guvernul Marelui 
Ducat al Luxemburgului privind protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate, semnat la Bucureşti, la 24 
mai 2017 (PLx.305/03.10.2017) – prioritate legislativă 

- Data depunerii raportului: 12.10.2017 
 
18. Raportul Comisiei juridice, de disciplină și imunități cu privire la Proiectul de Lege pentru 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.37/2017 privind dezlipirea unui imobil aflat în 
proprietatea publică a statului şi schimbarea titularilor dreptului de administrare asupra unor imobile -
teren fără construcţii aflate în proprietatea publică a statului (PLx.235/19.06.2017) 

- Data depunerii raportului: 12.10.2017 
 
19. Raportul Comisiei pentru muncă și protecție social cu privire la Proiectul de Lege pentru 

completarea articolului 65 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice 
(PLx.323/03.10.2017) 

- Data depunerii raportului: 12.10.2017 
 
20. Raportul comun al Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii 

specifice și al Comisiei pentru mediu și echilibru ecologic cu privire la Proiectul de Lege pentru 
completarea art.4 alin.(3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul şi 
acvacultura, precum şi pentru modificarea art.II alin.(4) din Legea nr.317/2009 pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul şi acvacultura (PLx.424/10.10.2016) 

- Data depunerii raportului: 12.10.2017 
 
21. Raportul Comisiei pentru mediu și echilibru ecologic cu privire la Propunerea legislativă 

pentru modificarea şi completarea Legii apelor nr.107/1996 (Plx.290/18.09.2017) 
- Data depunerii raportului: 12.10.2017 
 
22. Raportul Comisiei pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă cu privire la Propunerea 

legislativă "Legea Arhivelor" (Plx.516/13.09.2017) 
- Data depunerii raportului: 12.10.2017 
 
23. Raportul Comisiei pentru mediu și echilibru ecologic cu privire la Proiectul de Lege pentru 

modificarea şi completarea Legii apelor nr.107/1996 (PLx.400/03.10.2017) 
- Data depunerii raportului: 12.10.2017 
 
24. Raportul comun al Comisiei pentru muncă și protecție socială și al Comisiei pentru 

administrație publică și amenajarea teritoriului cu privire la Proiectul de Lege privind reglementarea 
experienţei profesionale (PLx.872/09.12.2015) 

- Data depunerii raportului: 12.10.2017 
 
25. Raportul comun al Comisiei juridice, de disciplină și imunități și al Comisiei pentru 

administrație publică și amenajarea teritoriului cu privire la Propunerea legislativă privind completarea 
Legii nr.255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor 
obiective de interes national, judeţean şi local (Plx.209/26.04.2016) 

- Data depunerii raportului: 12.10.2017 
 
26. Raportul Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului cu privire la 

Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.41/2017 privind unele măsuri 
pentru asigurarea participării României la procesul de relocare a instituţiilor/agenţiilor Uniunii Europene 
(PLx.286/18.09.2017) 

- Data depunerii raportului: 12.10.2017 
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27. Raportul comun al Comisiei pentru mediu și echilibru ecologic și al Comisiei juridice de 
disciplină și imunități cu privire la Proiectul de Lege privind trecerea unor suprafeţe de teren din 
domeniul public al statului şi din administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române" în domeniul 
public al comunelor Crişan şi Maliuc, judeţul Tulcea şi în administrarea consiliilor locale ale acestora 
(Plx.160/27.05.2017) 

- Data depunerii raportului 12.10.2017 
 
28. Raportul Comisiei pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă cu privire la 

Propunerea legislativă "Legea Arhivelor Publice" (Plx.643/03.02.2014) 
- Data depunerii raportului: 12.10.2017 
 
29. Raportul Comisiei juridice, de disciplină și imunități cu privire la Proiect de Lege pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.193/2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între 
profesionişti şi consumatori (PLx.672/23.12.2013) 

- Data depunerii raportului: 16.10.2017 
 
30. Raportul Comisiei pentru sănătate și familie cu privire la Proiect de Lege pentru modificarea 

şi completarea Legii nr.349/2002 pentru prevenirea şi combaterea consumului de tutun 
(PLx.531/07.11.2016) 

- Data depunerii raportului: 16.10.2017 
-------------------------------------------------------------- 
16 octombrie 2017 
 

 

                                              Director 
                                             Sorin BERBECE 

 
                  
                   Întocmit de, 
Consilier parlamentar Drăgan Daniel 
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