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LISTA RAPOARTELOR 
depuse în perioada 7 - 13 noiembrie 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, suplimentar al Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea 
teritoriului și al Comisiei juridice, de disciplină și imunități 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. (PLx209/26.04.2016)  

- Data depunerii raportului: 07.11.2017 
 

2. Raportul Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specific cu 
privire la Proiectul de Lege pentru completarea art.8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.34/2000 
privind produsele agroalimentare ecologice. (PLx315/03.10.2017)  

- Data depunerii raportului: 07.11.2017 
 

3. Raportul Comisiei juridice, de disciplină și imunități cu privire la Propunerea legislativă 
privind modificarea şi completarea Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală. 
(Plx329/04.05.2015)  

- Data depunerii raportului: 07.11.2017 
 

4. Raportul suplimentar al Comisiei juridice, de disciplină și imunități cu privire la Propunerea 
legislativă privind organizarea şi exercitarea profesiei de geodez şi înfiinţarea Ordinului Geodezilor din 
România. (Plx505/21.09.2010)  

- Data depunerii raportului: 07.11.2017 
 

5. Raportul comun, suplimentar al Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie 
alimentară și servicii specific și al Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic cu privire la Proiectul de 
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.20/2017 pentru completarea art.44 din din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.105/2001 privind frontiera de stat a României, precum şi pentru 
modificarea şi completarea art.26 din Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr.407/2006. 
(PLx172/10.04.2017)  

- Data depunerii raportului: 07.11.2017 
 

6. Raportul Comisiei juridice, de disciplină și imunități cu privire la Propunerea legislativă pentru 
completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul Penal. (Plx218/09.03.2015)  

- Data depunerii raportului: 07.11.2017 
 

7. Raportul Comisiei juridice, de disciplină și imunități cu privire la Propunerea legislativă pentru 
completarea unor prevederi ale Legii nr.286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările 
ulterioare. (Plx587/09.09.2015)  

- Data depunerii raportului: 07.11.2017 
 

8. Raportul Comisiei juridice, de disciplină și imunități cu privire la Propunerea legislativă pentru 
completarea Legii 286 din 2009 - Codul Penal cu infracţiunea "Înşelăciunea privind date sau caracteristici 
ale vehiculelor". (Plx239/03.05.2016)  

- Data depunerii raportului: 07.11.2017 
 

http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=6&leg=2016&cam=2&pag=comp20171031
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=6&leg=2016&cam=2&pag=comp20171031
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=46&leg=2016&cam=2&pag=comp20170620
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9. Raportul Comisiei juridice, de disciplină și imunități cu privire la Proiectul de Lege pentru 
modificarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal. (PLx65/01.02.2017)  

- Data depunerii raportului: 07.11.2017 
 

10. Raportul Comisiei pentru învățământ, știință, tineret și sport cu privire la Propunerea 
legislativă pentru modificarea art.84 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011. (Plx291/25.09.2017) 

- Data depunerii raportului: 07.11.2017 
 

11. Raportul Comisiei pentru industrii şi servicii cu privire la Proiectul de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei Guvernului nr.20/2017 pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi prorogarea unor 
termene. (PLx353/17.10.2017) 

- Data depunerii raportului: 08.11.2017 
 

12. Raportul suplimentar al Comisiei pentru muncă și protecție socială cu privire la Propunerea 
legislativă pentru completarea Legii 416/2001 privind venitul minim garantat. (PLx 486/17.06.2015) 

- Data depunerii raportului: 08.11.2017 
 

13. Raportul comun al Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci, al Comisiei pentru muncă și 
protecție socială și al Comisiei juridice, de disciplină și imunități cu privire la Proiectul de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.12/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 
2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare. (PLx158/13.03.2017) 

- Data depunerii raportului: 08.11.2017 
 

14. Raportul Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare cu privire la Proiectul de 
Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.21/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
Guvernlui nr.22/2007 privind organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale de Prognoză. 
(PLx354/17.10.2017) 

- Data depunerii raportului: 08.11.2017 
 

15. Raportul Comisiei pentru sănătate şi familie cu privire la Proiectul de Lege privind externarea 
din unităţile sanitare a persoanelor de religie mozaică decedate. (PLx384/23.10.2017) 

- Data depunerii raportului: 08.11.2017 
 

16. Raportul comun al Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor 
naţionale și al Comisiei juridice, de disciplină și imunități cu privire la Proiectul de Lege pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.35/1997 privind organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatului 
Poporului. (PLx338/17.10.2017) - prioritate legislativă 

- Data depunerii raportului: 08.11.2017 
 

17. Raportul Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale cu 
privire la Proiectul de Lege pentru instituirea Zilei Minorităţilor Naţionale din România. 
(PLx405/30.10.2017)  

- Data depunerii raportului: 08.11.2017 
 

18. Raportul Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale cu 
privire la Proiectul de Lege privind instituirea zilei de 30 mai - ziua limbii şi teatrului idiş. 
(PLx408/30.10.2017)  

- Data depunerii raportului: 08.11.2017 
 

19. Raportul comun al Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci și al Comisiei pentru administraţie 
publică şi amenajarea teritoriului cu privire la Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.8/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.29/2015 privind 
gestionarea şi utilizarea fondurilor externe nerambursabile şi a cofinanţării publice naţionale, pentru 
obiectivul "Cooperare teritorială europeană " în perioada 2014-2020. (PLx329/10.10.2017)                                  
- prioritate legislativă 

- Data depunerii raportului: 09.11.2017 

http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=3&leg=2016&cam=2&pag=comp20171010
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=2&leg=2012&cam=2&pag=comp20150223
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=3&leg=2016&cam=2&pag=comp20171010
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=3&leg=2016&cam=2&pag=comp20171010
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=8&leg=2012&cam=2&pag=comp20150223
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=5&leg=2016&cam=2&pag=comp20171108
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=5&leg=2016&cam=2&pag=comp20171108
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=5&leg=2016&cam=2&pag=comp20171108
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=5&leg=2016&cam=2&pag=comp20171108
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=2&leg=2012&cam=2&pag=comp20150223
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=6&leg=2016&cam=2&pag=comp20171031
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=6&leg=2016&cam=2&pag=comp20171031
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20. Raportul Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului cu privire la 

Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.3/2017 privind unele măsuri pentru 
administraţia publică centrală. (PLx347/17.10.2017) - prioritate legislativă 

- Data depunerii raportului: 09.11.2017 
 

21. Raportul Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci cu privire la Proiectul de Lege pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.321/2006 privind regimul acordării finanţărilor nerambursabile 
pentru programele, proiectele sau acţiunile privind sprijinirea activităţii românilor de preturindeni şi a 
organizaţiilor reprezentative ale acestora, precum şi a modului de repartizare şi de utilizare a sumei 
prevăzute în bugetul Ministerului pentru Românii de Pretutindeni pentru această activitate. 
(PLx331/10.10.2017) 

- Data depunerii raportului: 08.11.2017 
 
 
 
 
----------------------------------------- 
13 noiembrie 2017 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

                                              Director 
                                             Sorin BERBECE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               
                   Întocmit de, 
Consilier parlamentar Drăgan Daniel 

http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=6&leg=2016&cam=2&pag=comp20171031
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=2&leg=2012&cam=2&pag=comp20150223
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