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LISTA RAPOARTELOR 
depuse în perioada 6 - 11 iunie 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 Comisiei pentru industrii şi servicii cu privire la Proiectul de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.26/2018 privind adoptarea unor măsuri pentru siguranţa 
alimentării cu energie electrică. (PLx 283/07.05.2018)   

- Data depunerii raportului: 06.06.2018 
 
2. Raportul comun al Comisiei pentru industrii şi servicii și al Comisiei pentru buget, finanţe şi 

bănci cu privire la Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.27/2018 
pentru completarea art.II din Legea nr.70/2018 privind modificarea şi completarea Legii nr.145/2014 
pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol.                                  
(PLx 284/07.05.2018)   

- Data depunerii raportului: 06.06.2018 
 
3. Raportul comun, suplimentar al Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic și al Comisiei 

pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice cu privire la Proiectul de Lege 
pentru modificarea şi completarea Legii apelor nr.107/1996. (PLx 211/02.05.2011)   

- Data depunerii raportului: 06.06.2018 
 
4. Raportul comun al Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională și al 

Comisiei pentru sănătate şi familie cu privire la Propunerea legislativă pentru completarea Legii 
143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri.                                  
(Plx 246/23.04.2018)   

- Data depunerii raportului: 06.06.2018 
 
5. Raportul comun al Comisiei pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă și al Comisiei 

pentru politică externă cu privire la Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 
Guvernului nr.16/2018 privind asigurarea măsurilor necesare organizării şi desfăşurării unor proiecte 
culturale, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative. (PLx 266/02.05.2018)   

- Data depunerii raportului: 06.06.2018 
 
6. Raportul comun al Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare și al Comisiei 

pentru buget, finanţe şi bănci cu privire la Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 
Guvernului nr.24/2018 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Comisiei naţionale de 
fundamentare a Planului naţional de adoptare a monedei euro. (PLx 271/02.05.2018)   

- Data depunerii raportului: 07.06.2018 
 
7. Raportul Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci cu privire la Propunerea legislativă pentru 

modificarea unor dispoziţii din Codul Fiscal. (Plx 225/18.04.2018)   
- Data depunerii raportului: 07.06.2018 
 
8. Raportul Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci cu privire la Propunerea legislativă pentru 

completarea dispoziţiilor art.97 din Codul Fiscal. (Plx 226/18.04.2018)   
- Data depunerii raportului: 07.06.2018 
 

http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=20&leg=2016&cam=2&pag=comp20170201
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=20&leg=2016&cam=2&pag=comp20170201
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=20&leg=2016&cam=2&pag=comp20170201
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=3&leg=2016&cam=2&pag=comp20180507
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=2&leg=2016&cam=2&pag=comp20180418
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=2&leg=2016&cam=2&pag=comp20180418
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=2&leg=2016&cam=2&pag=comp20180418
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=46&leg=2016&cam=2&pag=comp20180502
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=4&leg=2012&cam=2&pag=comp20140210
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=4&leg=2012&cam=2&pag=comp20140210
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=4&leg=2012&cam=2&pag=comp20140210
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=12&leg=2016&cam=2&pag=comp20180423
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=8&leg=2016&cam=2&pag=comp20180423
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=10&leg=2016&cam=2&pag=comp20180502
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=13&leg=2016&cam=2&pag=comp20180502
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=13&leg=2016&cam=2&pag=comp20180502
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=1&leg=2016&cam=2&pag=comp20180502
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=2&leg=2016&cam=2&pag=comp20180418
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=2&leg=2016&cam=2&pag=comp20180418
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=2&leg=2016&cam=2&pag=comp20180418
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9. Raportul Comisiei pentru muncă şi protecţie socială cu privire la Proiectul de Lege privind 

Statutul inspectorului de muncă. (PLx 124/14.03.2018)   
- Data depunerii raportului: 07.06.2018 
 
10. Raportul suplimentar al Comisiei pentru muncă şi protecţie socială cu privire la Proiectul de 

Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.59/2017 privind modificarea şi 
completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu. (PLx 310/03.10.2017)   

- Data depunerii raportului: 07.06.2018 
 
11. Raportul comun al Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic și al Comisiei pentru 

agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice cu privire la Proiectul de Lege pentru 
modificarea Legii nr.46/2008 - Codul silvic. (PLx 55/26.02.2018)   

- Data depunerii raportului: 07.06.2018 
 
12. Raportul comun al Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului și al 

Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci cu privire la Propunerea legislativă pentru completarea Legii 
nr.273/2006 privind finanţele publice locale şi a Legii administraţiei publice locale nr.215/2001.               
(Plx 44/26.02.2018)   

- Data depunerii raportului: 07.06.2018 
 
13. Raportul comun al Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului și al 

Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci cu privire la Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanţei 
de urgenţă nr.63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr.273/2006 privind finanţele publice 
locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare. (Plx 136/19.03.2018)   

- Data depunerii raportului: 07.06.2018 
 
14. 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 aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.11/2018 pentru adoptarea unor măsuri bugetare şi pentru completarea art.63 din 
Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale. (PLx 214/18.04.2018)   

- Data depunerii raportului: 07.06.2018 
 
15. Raportul comun al Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului și al 

Comisiei pentru sănătate şi familie cu privire la Propunerea legislativă privind completarea art.5 al 
Ordonanţei de Guvern nr.70/2002 privind administrarea unităţilor sanitare publice de interes judeţean şi 
local. (PLx 247/23.04.2018)   

- Data depunerii raportului: 07.06.2018 
 
16. Raportul comun al Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului și al 

Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci cu privire la Propunerea legislativă pentru completarea art.5 din 
Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale. (Plx 265/25.04.2018)   

- Data depunerii raportului: 07.06.2018 
 
17. Raportul Comisiei pentru muncă şi protecţie socială cu privire la Proiectul de Lege privind 

aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.103/2017 pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative din domeniul asigurărilor sociale. (PLx 159/28.03.2018)   

- Data depunerii raportului: 07.06.2018 
 
18. Raportul Comisiei pentru muncă şi protecţie socială cu privire la Proiectul de Lege privind 

intershipul. (PLx 6/01.02.2018)   
- Data depunerii raportului: 07.06.2018 
 

http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=7&leg=2016&cam=2&pag=comp20180314
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=7&leg=2016&cam=2&pag=comp20180314
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=46&leg=2016&cam=2&pag=comp20180502
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=4&leg=2012&cam=2&pag=comp20140210
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=4&leg=2012&cam=2&pag=comp20140210
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=4&leg=2012&cam=2&pag=comp20140210
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=6&leg=2016&cam=2&pag=comp20180607
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=2&leg=2016&cam=2&pag=comp20180418
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=6&leg=2016&cam=2&pag=comp20180607
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=2&leg=2016&cam=2&pag=comp20180418
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=6&leg=2016&cam=2&pag=comp20180607
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=2&leg=2016&cam=2&pag=comp20180418
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=6&leg=2016&cam=2&pag=comp20180607
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=8&leg=2016&cam=2&pag=comp20180607
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=6&leg=2016&cam=2&pag=comp20180607
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=2&leg=2016&cam=2&pag=comp20180418
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=7&leg=2016&cam=2&pag=comp20180314
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=7&leg=2016&cam=2&pag=comp20180314
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19. Raportul comun al Comisiei pentru transporturi şi infrastructură, al Comisiei juridice, de 
disciplină şi imunităţi și al Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci cu privire la Proiectul de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.68/2017 pentru completarea Ordonanţei de urgentă a 
Guvernului nr.52/2017 privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme şi 
autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la 
autovehicule şi timbrul de mediu pentru autovehicule. (PLx 449/13.11.2017)   

- Data depunerii raportului: 11.06.2018 
 
20. Raportul comun al Comisiei pentru transporturi şi infrastructură, al Comisiei juridice, de 

disciplină şi imunităţi și al Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci cu privire la Proiectul de Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.52/2017 privind restituirea sumelor reprezentând taxa 
specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile 
poluante provenite de la autovehicule şi timbrul de mediu pentru autovehicule. (PLx 311/03.10.2017)   

- Data depunerii raportului: 11.06.2018 
 
21. Raportul comun al Comisiei pentru transporturi şi infrastructură și al Comisiei pentru 

cultură, arte, mijloace de informare în masă cu privire la Cererea de reexaminare a Legii pentru 
înfiinţarea Muzeului Locomotivelor din Dej. (PLx 85/2017/19.03.2018)   

- Data depunerii raportului: 11.06.2018 
 
 
 
 

______________ 
11 iunie 2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                              Director 
                                            Sorin BERBECE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              Întocmit de, 
Consilier parlamentar Drăgan Daniel 

http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=6&leg=2016&cam=2&pag=comp20180607
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=6&leg=2016&cam=2&pag=comp20180607
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=6&leg=2016&cam=2&pag=comp20180607
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=11&leg=2016&cam=2&pag=comp20171113
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=11&leg=2016&cam=2&pag=comp20171113
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=11&leg=2016&cam=2&pag=comp20171113
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=2&leg=2016&cam=2&pag=comp20180418
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=6&leg=2016&cam=2&pag=comp20180607
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=6&leg=2016&cam=2&pag=comp20180607
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=6&leg=2016&cam=2&pag=comp20180607
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=11&leg=2016&cam=2&pag=comp20171113
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=11&leg=2016&cam=2&pag=comp20171113
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=11&leg=2016&cam=2&pag=comp20171113
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=2&leg=2016&cam=2&pag=comp20180418
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=6&leg=2016&cam=2&pag=comp20180607
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=6&leg=2016&cam=2&pag=comp20180607
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=6&leg=2016&cam=2&pag=comp20180607
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=10&leg=2016&cam=2&pag=comp20180319
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=10&leg=2016&cam=2&pag=comp20180319
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=10&leg=2016&cam=2&pag=comp20180319
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