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LISTA RAPOARTELOR 
depuse în perioada 16 - 23 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 juridice, de disciplină și imunități cu privire la Proiectul de Lege pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.193/2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între 
profesionişti şi consumatori. (PLx672/23.12.2013) 

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

şi completarea Legii nr.349/2002 pentru prevenirea şi combaterea consumului de tutun. 
(PLx531/07.11.2016) 

- Data depunerii raportului: 16.10.2017 
 
3. Raportul Comisiei pentru învățământ, știință, tineret și sport cu privire la Proiectul de Lege 

privind înfiinţarea Universităţii Adventus din Cernica. (PLx236/19.06.2017) 
- Data depunerii raportului: 16.10.2017 
 
4. Raportul Comisiei pentru învățământ, știință, tineret și sport cu privire la Propunerea 

legislativă privind modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011. (Plx247/25.09.2017) 
- Data depunerii raportului: 16.10.2017 
 
5. Raportul suplimentar al Comisiei pentru mediu și echilibru ecologic cu privire la Proiectul de 

Lege pentru acceptarea amendamentelor adoptate prin deciziile 2012/1 şi 2012/2 cu ocazia celei de-a 
treizecea reuniuni a Organismului Executiv, la Geneva, la 30 aprilie - 4 mai 2012, la Protocolul 
Convenţiei asupra poluării atmosferice transfrontiere pe distanţe lungi, încheiată la Geneva, la 13 
noiembrie 1979, referitor la reducerea acidifierii, eutrofizării şi nivelului de ozon troposferic, adoptat la 
Gothenburg la 1 decembrie 1999, şi pentru acceptarea amendamentelor adoptate prin deciziile 2012/5 şi 
2012/6 cu ocazia celei de-a treizeci şi una reuniuni a Organismului Executiv, la Geneva, la 11-13 
decembrie 2012, la Protocolul Convenţiei asupra poluării atmosferice transfrontiere pe distanţe lungi, 
încheiată la Geneva, la 13 noiembrie 1979, referitor la metalele grele, adoptat la Aarhus la 24 iunie 1998. 
(PLx231/19.06.2017) 

- Data depunerii raportului: 16.10.2017 
 
6. Raportul Comisiei juridice, de disciplină și imunități cu privire la Scrisoarea domnului 

Augustin Lazăr, Procuror General al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție prin care 
se transmite cererea de efectuare a urmăririi penale față de doamna Rovana Plumb, fost ministru al 
mediului și schimbărilor climaterice, in present deputat în Parlamentul României – Camera Deputaților. 
(1405 BP/27.09.2017) 

- Data depunerii raportului: 17.10.2017 
 
7. Raportul comun al Comisiei pentru buget, finanțe și bănci și al Comisiei pentru industrii și 

servicii cu privire la Proiectul de Lege privind comparabilitatea comisioanelor aferente conturilor de plăţi, 
schimbarea conturilor de plăţi şi accesul la conturile de plăţi cu servicii de bază. (PLx238/26.06.2017) 
- prioritate legislativă 

- Data depunerii raportului: 17.10.2017 
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8. Raportul comun al Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii 
specific și al Comisiei pentru învățământ, știință, tineret și sport cu privire la Propunerea legislativă 
privind înfiinţarea Băncii de Resurse Genetice Vegetale " Mihai Cristea "Suceava, prin divizarea parţială 
a Laboratorului Central pentru Calitatea Seminţelor şi a Materialului Săditor. (Plx263/01.09.2017) 

- Data depunerii raportului: 18.10.2017 
 
9. Raportul Comisiei pentru muncă și protecție socială cu privire la Proiectul de Lege privind 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.23/2017 pentru modificarea Legii dialogului social 
nr.62/2011 şi a art.11 alin.(2) lit.c) din Legea nr.248/2013 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului 
Economic şi Social. (PLx185/08.05.2017) 

- Data depunerii raportului: 18.10.2017 
 
10. Raportul Comisiei juridice, de disciplină și imunități cu privire la Proiectul de Lege pentru 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.24/2017 privind modificarea şi completarea Legii 
nr.220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de 
energie şi pentru modificarea unor acte normative. (PLx298/25.09.2017)  

- Data depunerii raportului: 18.10.2017 
 
11. Raportul comun al Comisiei juridice, de disciplină și imunități, al Comisiei pentru industrii și 

servicii specifice și al Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului cu privire la 
Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.18/2009 
privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe. (PLx380/02.09.2017) 

- Data depunerii raportului: 18.10.2017 
 
12. Raportul suplimentar al Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului cu 

privire la Propunerea legislativă privind realizarea Muzeului Dictaturii Comuniste în imobilul "Casa radio 
" situat în Bucureşti, str.Ştirbei Vodă nr.174-176 sect 1.(Plx117/29.03.2017) 

- Data depunerii raportului: 18.10.2017 
 
13. Raportul Comisiei juridice, de disciplină și imunități cu privire la Proiectul de Lege privind 

aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.6/2017 pentru prorogarea termenului de intrare în vigoare a Legii 
nr.151/2015 privind procedura insolvenţei persoanelor fizice. (PLx319/03.10.2017) 

- Data depunerii raportului: 18.10.2017 
 
14. Raportul comun al Comisiei pentru buget, finanțe și bănci și al Comisiei pentru transporturi 

și infrastructură cu privire la Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.40/2015 
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.9/2013 privind timbrul de 
mediu pentru autovehicule. (PLx630/30.09.2015) 

- Data depunerii raportului: 19.10.2017 
 
15. Raportul comun al Comisiei pentru buget, finanțe și bănci și al Comisiei pentru transporturi 

și infrastructură cu privire la Propunerea legislativă pentru instituirea taxei de poluare. 
(Plx430/10.10.2016) 

- Data depunerii raportului: 19.10.2017 
 
16. Raportul comun al Comisiei pentru buget, finanțe și bănci și al Comisiei juridice, de 

disciplină și imunități cu privire la Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.36/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.15/2013 privind 
reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente 
corecţiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislaţia din domeniul achiziţiilor 
publice pentru Programul operaţional sectorial Mediu 2007-2013. (PLx259/01.09.2017)                                   
- prioritate legislativă 

- Data depunerii raportului: 19.10.2017 
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17. Raportul Comisiei pentru buget, finanțe și bănci cu privire la Proiectul de Lege privind 

transpunerea Directivei (UE) 2016/1164 a Consiliului din 12 iulie 2016 de stabilire a normelor împotriva 
practicilor de evitare a obligaţiilor fiscale care au incidenţă directă asupra funcţionării pieţei interne, 
publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr.L 193/1 din data de 19 iulie 2016. 
(PLx289/18.09.2017) 

- Data depunerii raportului: 19.10.2017 
 
18. Raportul Comisiei pentru buget, finanțe și bănci cu privire la Propunerea legislativă pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal. (Plx299/25.09.2017) 
- Data depunerii raportului: 19.10.2017 
 
19. Raportul Comisiei pentru buget, finanțe și bănci cu privire la Propunere legislativă pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal. (Plx300/25.09.2017) 
- Data depunerii raportului: 19.10.2017 
 
20. Raportul Comisiei pentru sănătate și familie cu privire la Proiectul de Lege pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii. (PLx45/01.02.2017) 
- Data depunerii raportului: 19.10.2017 
 
21. Raportul comun al Comisiei pentru buget, finanțe și bănci și al Comisiei juridice, de 

disciplină și imunități cu privire la Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.186/2013 privind 
constituirea şi funcţionarea parcurilor industriale. (PLx436/10.10.2016)    

- Data depunerii raportului: 23.10.2017 
 
 
 
 
 
 

----------------------------------------- 
23 octombrie 2017 
 

 

                                              Director 
                                             Sorin BERBECE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
               
                   Întocmit de, 
Consilier parlamentar Drăgan Daniel 
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