
DEPARTAMENTUL LEGISLATIV 
Direcţia pentru lucrările şi secretariatul comisiilor 
 
 

LISTA RAPOARTELOR 
depuse în perioada 11 - 18 aprilie 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 învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport și al Comisiei juridice, 

de disciplină şi imunităţi cu privire la Proiectul de Lege pentru "Inocenţa Copilăriei" privind interzicerea 
cursurilor de educaţie sexuală în învăţământul preşcolar, primar şi gimnazial, fără acordul scris al 
părinţilor sau tutorelui. (PLx 89/01.02.2017) 

-Data depunerii raportului: 11.04.2017 
 
2. Raportul comun al Comisiei pentru muncă şi protecţie socială, și al Comisiei pentru 

administraţie publică şi amenajarea teritoriului cu privire la Proiectul de Lege pentru completarea 
art.100 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici. (PLx 53/01.02.2017) 

-Data depunerii raportului: 11.04.2017 
 
3. Raportul Comisiei pentru muncă şi protecţie socială cu privire la Proiectul de Lege pentru 

completarea Legii nr.52 /2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de 
zilieri. (PLx 101/01.02.2017) 

-Data depunerii raportului: 11.04.2017 
 
4. Raportul Comisiei pentru muncă şi protecţie socială cu privire la Proiectul de Lege pentru 

completarea art.104 din Legea asistenţei sociale nr. 292/2011. (PLx 71/01.02.2017) 
-Data depunerii raportului: 11.04.2017 
 
5. Raportul Comisiei pentru muncă şi protecţie socială cu privire la Proiectul de Lege privind 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.93/2016 pentru reglementarea unor beneficii de 
asistenţă socială, precum şi pentru stabilirea unor măsuri bugetare pentru acestea în anul 2016.                       
(PLx 125/13.02.2017) 

-Data depunerii raportului: 11.04.2017 
 
6. 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 266/13.06.2016) 

-Data depunerii raportului: 11.04.2017 
 
7. Raportul comun al Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport și al Comisiei pentru 

agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice cu privire la Propunerea legislativă 
pentru completarea Legii nr.45/2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Stiinţe Agricole şi 
Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti " şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, 
silviculturii şi industriei alimentare. (Plx 143/11.04.2016) 

-Data depunerii raportului: 11.04.2017 
 
8. Raportul suplimentar al Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport cu privire la 

Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii energiei electrice şi gazelor naturale 
nr.123/2012. (Plx 280/23.03.2015) 

-Data depunerii raportului: 11.04.2017 
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9. Raportul comun al Comisiei pentru industrii şi servicii, al Comisiei pentru transporturi şi 

infrastructură și al Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului cu privire la 
Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.92 din 10 aprilie 2007 privind serviciile 
de transport public local. (Plx 409/03.10.2016) 

-Data depunerii raportului: 11.04.2017 
 
10. Raportul Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională cu privire la Proiectul 

de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.21/2017 pentru completarea art.2 
alin.(1) din Legea nr.121/2011 privind participarea forţelor armate la misiuni şi operaţii în afara 
teritoriului statului român. (PLx 169/03.04.2017) 

-Data depunerii raportului: 11.04.2017 
 
11. Raportul comun al Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor și al Comisiei 

juridice, de disciplină şi imunităţi cu privire la Proiectul de Lege privind sediul electronic al operatorilor 
economici. (PLx 843/25.11.2015) 

-Data depunerii raportului: 12.04.2017 
 
12. 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 art.147 din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 101/2011 privind reglementarea condiţiilor pentru vânzarea unor 
imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administraţia 
Patrimoniului Protocolului de Stat", a imobilelor proprietatea Regiei Autonome "Administraţia 
Patrimoniului Protocolului de Stat'', pentru reglementarea situaţiei juridice a unor imobile, pentru 
reglementarea cheltuielilor de cazare în unele situaţii speciale, precum şi pentru modificarea unor acte 
normative. (PLx 393/03.10.2016) 

-Data depunerii raportului: 12.04.2017 
 
13. 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.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii.                                    
(Plx 386/26.09.2016) 

-Data depunerii raportului: 12.04.2017 
 
14. Raportul comun al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, al Comisiei pentru 

transporturi şi infrastructură și al Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci cu privire la Propunerea 
legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.9/2013 privind 
timbrul de mediu pentru autovehicule. (Plx 201/20.04.2016) 

-Data depunerii raportului: 12.04.2017 
 
15. Raportul suplimentar al Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci cu privire la Propunerea 

legislativă pentru modificarea art.465, alin.2 din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal.                              
(Plx 353/20.09.2016) 

-Data depunerii raportului: 12.04.2017 
 
16. Raportul Comisiei pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă cu privire la Cererea de 

reexaminare a Legii privind înfiinţarea Institutului de Studii Avansate pentru Cultura şi Civilizaţia 
Levantului. (PLx 375/2016/13.03.2017) 

-Data depunerii raportului: 12.04.2017 
 
17. Raportul comun, suplimentar al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, al Comisiei 

pentru transporturi şi infrastructură și al Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci cu privire la Proiectul de 
Lege pentru modificarea alin.(1) al art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 9/2013 privind timbrul 
de mediu pentru autovehicule. (PLx 313/01.09.2016) 

-Data depunerii raportului: 12.04.2017 
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18. Raportul Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci cu privire la Proiectul de Lege pentru 

modificarea art.2 din Legea nr.209/2015 privind anularea unor obligaţii fiscale. (Plx 63/01.02.2017) 
-Data depunerii raportului: 12.04.2017 
 
19. Raportul Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci cu privire la Proiectul de Lege pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal. (PLx 349/20.09.2016) 
-Data depunerii raportului: 12.04.2017 
 
 
 
 
 

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

   18 aprilie 2017 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                              Director 

                                             Sorin BERBECE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    Întocmit de, 
Consilier parlamentar Drăgan Daniel 
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