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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 sănătate şi familie   și al Comisiei pentru muncă şi protecţie 

socială  cu privire la Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea art.78 din Legea nr.448/2006 
privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap. (PLx 463/17.10.2016) 

- Data depunerii raportului: 18.09.2017 
 
2. Raportul comun al Comisiei pentru sănătate şi familie   și al Comisiei pentru muncă şi protecţie 

socială  cu privire la Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.448/2006 privind protecţia şi 
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap. (PLx 61/01.02.2017) 

- Data depunerii raportului: 18.09.2017 
 
3. Raportul comun al Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport  și al Comisiei pentru 

muncă şi protecţie socială  cu privire la Cererea de reexaminare a Legii privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.96/2016 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniile 
educaţiei, cercetării, formării profesionale şi sănătăţii. (PLx 12/2017/01.09.2017) 

- Data depunerii raportului: 18.09.2017 
 
4. Raportul Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului cu privire la 

Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernulului nr.50/2017 privind modificarea 
şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.1/2017 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul 
administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative.                             
(PLx 249/01.09.2017) 

- Data depunerii raportului: 20.09.2017 
 
5. Raportul Comisiei pentru transporturi şi infrastructură  cu privire la Proiectul de Lege pentru 

aderarea României la Convenţia internaţională privind standardele de pregatire a navigatorilor, 
brevetare/atestare şi efectuare a serviciului de cart pentru personalul navelor de pescuit, adoptată la 
Londra, la 7 iulie 1995. (PLx 251/01.09.2017) 

- Data depunerii raportului: 20.09.2017 
 
6. Raportul Comisiei pentru transporturi şi infrastructură  cu privire la Proiectul de Lege pentru 

ratificarea Protocolului referitor la amendarea art.50 (a) al Convenţiei privind Aviaţia Civilă 
Internaţională şi a Protocolului referitor la amendarea art.56 al Convenţiei privind Aviaţia Civilă 
Internaţională, încheiate şi semnate la Montreal la 6 octombrie 2016. (PLx 271/01.09.2017) 

- Data depunerii raportului: 20.09.2017 
 
7. Raportul comun al Comisiei pentru transporturi şi infrastructură  și al Comisiei pentru 

apărare, ordine publică şi siguranţă naţională cu privire la Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului 
între Guvernul României şi Cabinetul de Miniştri al Ucrainei privind cooperarea în domeniul 
transporturilor militare, semnat la Bucureşti, la 21 aprilie 2016. (PLx 269/01.09.2017) 
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8. Raportul comun al Comisiei pentru sănătate şi familie   și al Comisiei pentru muncă şi protecţie 

socială  cu privire la Proiectul de Lege pentru completarea art.58 din Legea nr.448/2006 privind protecţia 
şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap. (PLx 81/01.02.2017) 

- Data depunerii raportului: 21.09.2017 
 
9. Raportul Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport cu privire la Proiectul de Lege 

pentru modificarea şi completarea art.3 din Legea nr.307/2013 pentru ratificarea Convenţiei cu privire la 
construirea şi exploatarea unui Centru de cercetare în domeniul antiprotonilor şi al ionilor în Europa, 
semnată la Wiesbaden la 4 octombrie 2010. (PLx 268/01.09.2017) 

- Data depunerii raportului: 25.09.2017 
 
 
 
 
 
 
 

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

25 septembrie 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                              Director 
                                             Sorin BERBECE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     Întocmit de, 
Consilier parlamentar Drăgan Daniel 
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