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LISTA RAPOARTELOR 
depuse în perioada 15 - 16 mai 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 speciale comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru sistematizarea, 

unificarea şi asigurarea stabilităţii legislative în domeniul justiţiei cu privire la Cererea de reexaminare a 
Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr.303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor. 
(PLx 418/2017/14.05.2018) 

- Data depunerii raportului: 15.05.2018 
 
2. Raportul Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice cu 

privire la Proiectul de Lege pentru aprobarea Programului de încurajare a investiţiilor din zona montană. 
(PLx 134/19.03.2018) 

- Data depunerii raportului: 15.05.2018 
 
3. Raportul Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice cu 

privire la Proiectul de Lege privind aprobarea Progarmului de investiţii pentru înfiinţarea centrelor de 
colectare şi prelucrare primară a fructelor, fructelor de pădure şi plantelor medicinale în zona montană. 
(PLx 147/26.03.2018) 

- Data depunerii raportului: 15.05.2018 
 
4. Raportul Comisiei pentru muncă şi protecţie socială cu privire la Proiectul de Lege privind 

tichetele de bicicletă. (PLx 94/01.02.2017) 
- Data depunerii raportului: 15.05.2018 
 
5. Raportul Comisiei pentru muncă şi protecţie socială cu privire la Propunerea legislativă pentru 

completarea Legii nr.116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale.                       
(PLx 23/12.02.2018) 

- Data depunerii raportului: 15.05.2018 
 
6. Raportul Comisiei pentru muncă şi protecţie socială cu privire la Proiectul de Lege privind 

aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.106/2017 pentru prorogarea unor termene privind 
stabilirea unor măsuri pentru asigurarea facilităţilor la transport pentru anumite categorii de persoane.                       
(PLx 120/14.03.2018) 

- Data depunerii raportului: 15.05.2018 
 
7. Raportul Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic și al Comisiei pentru buget, finanţe şi 

bănci cu privire la Proiectul de Lege pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.57/2007 
privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice.                         
(PLx 104/12.03.2018)   

- Data depunerii raportului: 15.05.2018 
 
8. Raportul comun al Comisiei pentru muncă şi protecţie socială și al Comisiei pentru buget, 

finanţe şi bănci cu privire la Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.18/2018 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative. (PLx 267/02.05.2018)   

- Data depunerii raportului: 15.05.2018 
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9. Raportul comun, suplimentar al Comisiei pentru industrii şi servicii și al Comisiei juridice, de 
disciplină şi imunităţi cu privire la Propunerea legislativă de modificare a Legii concurenţei nr.21 din 30 
aprilie 1996, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.153 din 29 februarie 2016, cu 
modificările şi completările ulterioare. (Plx 582/18.12.2017) 

- Data depunerii raportului: 15.05.2018 
 
10. Raportul comun al Comisiei pentru industrii şi servicii și al Comisiei juridice, de disciplină şi 

imunităţi cu privire la Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.39/2017 privind acţiunile de despăgubire în cazurile de încălcare a dispoziţiilor legislaţiei în materie de 
concurenţă, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr.21/1996.                               
(PLx 326/10.10.2017) 

- Data depunerii raportului: 15.05.2018 
 
11. Raportul comun al Comisiei pentru muncă şi protecţie socială, Comisiei juridice, de 

disciplină şi imunităţi și al Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport 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 12/2017/12.03.2018)   

- Data depunerii raportului: 15.05.2018 
 
12. Raportul comun al Comisiei pentru muncă şi protecţie socială, Comisiei juridice, de 

disciplină şi imunităţi și al Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului cu privire la 
Cererea de reexaminare a Legii pentru modificarea Legii nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor 
publici. (PLx 556/2015/25.04.2018)   

- Data depunerii raportului: 16.05.2018 
 
 
 

________________ 
16 mai 2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                              Director 
                                            Sorin BERBECE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              Întocmit de, 
Consilier parlamentar Drăgan Daniel 
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