
DEPARTAMENTUL LEGISLATIV 
Direcţia pentru lucrările şi secretariatul comisiilor 
 
 

LISTA RAPOARTELOR 
depuse în perioada 03 - 10 aprilie 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 pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport cu privire la Propunerea 

legislativă pentru completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011. (Plx 20/01.02.2017) 
-Data depunerii raportului: 03.04.2017 
 
2. Raportul Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport cu privire la Propunerea 

legislativă pentru completarea şi modificarea Legii nr.69 din 2000 a educaţiei fizice şi sportului.                       
(Plx 257/16.03.2015) 

-Data depunerii raportului: 03.04.2017 
 
3. Raportul suplimentar al Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport cu privire la 

Propunerea legislativă pentru completarea Legii educaţiei fizice şi sportului nr.69/2000.                       
(Plx 287/21.06.2016) 

-Data depunerii raportului: 03.04.2017 
 
4. Raportul suplimentar al Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport cu privire la 

Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei fizice şi sportului nr.69/2000.                       
(Plx 32/09.02.2015) 

-Data depunerii raportului: 03.04.2017 
 
5. Raportul comun al Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport și al Comisiei juridice, 

de disciplină şi imunităţi cu privire la Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.4/2016 privind modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011.                 
(PLx 66/2016/01.02.2017) 

-Data depunerii raportului: 03.04.2017 
 
6. Raportul comun al Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport și al  Comisiei pentru 

administraţie publică şi amenajarea teritoriului cu privire la Proiectul de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.72/2016 privind aprobarea Programului pilot de acordare a unui 
suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 50 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat.                 
(PLx 117/13.02.2017) 

-Data depunerii raportului: 03.04.2017 
 
7. Raportul suplimentar al Comisiei pentru muncă şi protecţie socială cu privire la Proiectul de 

Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter 
ocazional desfăşurate de zilieri. (PLx 518/07.11.2016) 

-Data depunerii raportului: 03.04.2017 
 
8. Raportul suplimentar al Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului cu 

privire la Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.100/2016 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, precum şi a 
Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii. (PLx 146/27.02.2017)                        
- prioritate legislativă 

-Data depunerii raportului: 03.04.2017 
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9. Raportul comun al Comisiei pentru muncă şi protecţie socială, și al Comisiei pentru sănătate 

şi familie cu privire la Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind 
reforma în domeniul sănătăţii. (PLx 558/08.12.2014) 

-Data depunerii raportului: 03.04.2017 
 
10. Raportul comun al Comisiei pentru muncă şi protecţie socială, și al Comisiei pentru buget, 

finanţe şi bănci cu privire la Proiectul de Lege pentru modificarea anexei nr.5 din Legea nr.63/2011 
privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ. 
(PLx 48/17.02.2014) 

-Data depunerii raportului: 03.04.2017 
 
11. Raportul comun al Comisiei pentru muncă şi protecţie socială, și al Comisiei pentru 

învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport  cu privire la Proiectul de Lege 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 12/01.02.2017) 

-Data depunerii raportului: 03.04.2017 
 
12. Raportul comun al Comisiei pentru muncă şi protecţie socială, și al Comisiei pentru buget, 

finanţe şi bănci cu privire la Propunerea legislativă pentru completarea Anexei 5 din Legea nr.63 din 10 
mai 2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din 
învăţământ. (Plx 323/30.03.2015) 

-Data depunerii raportului: 03.04.2017 
 
13. Raportul Comisiei pentru muncă şi protecţie socială cu privire la Proiectul de Lege pentru 

modificarea şi completarea Legii asistenţei sociale nr.292/2011. (PLx 230/03.05.2016) 
-Data depunerii raportului: 03.04.2017 
 
14. Raportul Comisiei pentru muncă şi protecţie socială cu privire la Proiectul de Lege pentru 

modificarea art.731 din Legea nr.7/2006 privind statutul funcţionarului public parlamentar.                         
(PLx 35/01.02.2017) 

-Data depunerii raportului: 03.04.2017 
 
15. Raportul comun al Comisiei pentru sănătate şi familie și al Comisiei pentru agricultură, 

silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice cu privire la Propunere legislativă privind 
organizarea şi exercitarea profesiei de medic veterinar. (Plx 722/26.10.2015) 

-Data depunerii raportului: 04.04.2017 
 
16. Raportul Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice cu 

privire la Proiectul de Lege privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru reducerea accizei la 
motorină utilizată în agricultură, pe baza bonurilor valorice. (PLx 48/01.02.2017) 

-Data depunerii raportului: 04.04.2017 
 
17. Raportul comun al Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului și al 

Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi cu privire la Proiectul de Lege pentru modificarea Legii 
nr.102/1992 privind stema ţării şi sigiliul statului. (PLx 70/01.02.2017) 

-Data depunerii raportului: 04.04.2017 
 
18. Raportul comun al Comisiei pentru afaceri europene și al Comisiei pentru politică 

economică, reformă şi privatizare  cu privire la Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.27/2016 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.88/2012 
privind cadrul institutional pentru coordonarea, implementarea şi gestionarea asistenţei financiare 
acordate României prin Mecanismul financiar al Spaţiului Economic European şi prin Mecanismul 
financiar norvegian pe perioada de programare 2009-2014. (PLx 479/24.10.2016) 

-Data depunerii raportului: 04.04.2017 
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19. Raportul comun al Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională și al  

Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului cu privire la Propunerea legislativă 
privind organizarea şi funcţionarea Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă.                                  
(Plx 106/08.02.2017) 

-Data depunerii raportului: 04.04.2017 
 
20. Raportul comun al Comisiei pentru afaceri europene și al Comisiei pentru muncă şi protecţie 

socială cu privire la Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.23/2016 
pentru aprobarea unor măsuri de eficientizare a sistemului de gestionare a fondurilor structural şi de 
investiţii europene. (PLx 478/24.10.2016) 

-Data depunerii raportului: 04.04.2017 
 
21. Raportul Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională cu privire la Proiectul 

de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.15/2017 pentru completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.51/2015 privind unele măsuri pentru realizarea de investiţii la 
operatorii economici din industria de apărare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative.                                  
(PLx 159/13.03.2017) 

-Data depunerii raportului: 05.04.2017 
 
22. Raportul Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice cu 

privire la Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.16/2017 privind 
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.3/2015 pentru aprobarea schemelor de 
plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art.2 din Legea nr.36/1991 
privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură. (PLx 165/27.03.2017) 

-Data depunerii raportului: 05.04.2017 
 
23. Raportul comun al Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului și al 

Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci cu privire la Propunerea legislativă privind organizarea 
reglementării în domeniul fondurilor europene nerambursabile. (Plx 199/20.04.2016) 

-Data depunerii raportului: 05.04.2017 
 
24. Raportul Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci cu privire la Propunerea legislativă pentru 

modificarea art.465, alin.2 din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal. (Plx 353/20.09.2016) 
-Data depunerii raportului: 05.04.2017 
 
25. Raportul Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi cu privire la Proiectul de Lege pentru 

modificarea art.301 şi art.308 din Legea nr.286/2009 privind Codul penal. (PLx 333/01.04.2015) 
-Data depunerii raportului: 05.04.2017 
 
26. Raportul Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi cu privire la Propunerea legislativă 

pentru completarea Legii nr.286/2009 privind Codul Penal. (PLx 359/20.04.2015) 
-Data depunerii raportului: 05.04.2017 
 
27. Raportul Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi cu privire la Proiectul de Lege pentru 

completarea art.5 alin.(1) din Legea nr.117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru.                               
(PLx 57/01.02.2017) 

-Data depunerii raportului: 05.04.2017 
 
28. Raportul comun al Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională și al  

Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului cu privire la Propunerea legislativă 
privind organizarea şi funcţionarea corpului pompierilor militari şi a protecţiei civile.                                  
(Plx 131/20.02.2017) 

-Data depunerii raportului: 05.04.2017 
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29. Raportul suplimentar al Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport cu privire la 
Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.10/2009 privind dreptul studenţilor 
înmatriculaţi la formele de învăţământ la distanţă sau cu frecvenţă redusă de a continua studiile la 
programe de studii de licenţă autorizate să funcţioneze provizoriu sau acreditate. (PLx 620/14.12.2009) 

-Data depunerii raportului: 05.04.2017 
 
30. Raportul suplimentar al Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport cu privire la 

Cererea de reexaminare a Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.73/2010 pentru 
modificarea Legii învăţământului nr.84/1995. (PLx 588/2010/15.10.2012) 

-Data depunerii raportului: 05.04.2017 
 
31. Raportul comun al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi și al Comisiei pentru buget, 

finanţe şi bănci cu privire la Proiectul de Lege privind acordarea de despăgubiri persoanelor afectate de 
construcţia infrastructurii de transport. (PLx 575/04.11.2009) 

-Data depunerii raportului: 05.04.2017 
 
32. Raportul comun al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi și al  Comisiei pentru 

administraţie publică şi amenajarea teritoriului cu privire la Propunerea legislativă referitoare la 
modificarea şi completarea Legii nr.215 din 23 aprilie 2001 a administraţiei publice locale cu 
modificările şi completările ulterioare precum şi a Legii nr.393 din 28 septembrie 2004 privind Statutul 
aleşilor locali cu modificările şi completările ulterioare. (Plx 108/13.02.2017) 

-Data depunerii raportului: 05.04.2017 
 
33. Raportul Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport cu privire la Propunerea 

legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.1/2011 educaţiei naţionale. (Plx 150/06.03.2017) 
-Data depunerii raportului: 05.04.2017 
 
34. Raportul Comisiei pentru muncă şi protecţie socială cu privire la Proiectul de Lege privind 

unele măsuri pentru îmbunătăţirea exercitării pe teritoriul României a drepturilor conferite în contextul 
liberei circulaţii a lucrătorilor în cadrul Uniunii Europene. (PLx 166/27.03.2017) 

-Data depunerii raportului: 05.04.2017 
 
35. Raportul Comisiei pentru muncă şi protecţie socială cu privire la Proiectul de Lege privind 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.92/2016 pentru modificarea art.1 din Legea nr.49/1991 
privind acordarea de indemnizaţii şi sporuri invalizilor, veteranilor şi văduvelor de război şi pentru 
stabilirea unor măsuri privind drepturile prevăzute la art.11 din legea nr.44/1994 privind veteranii de 
război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război. (PLx 124/13.02.2017) 

-Data depunerii raportului: 05.04.2017 
 
36. Raportul comun, suplimentar al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi și al  Comisiei 

pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului cu privire la Propunerea legislativă pentru 
modificarea Legii nr.7/1996 a cadastrului şi a publicităţii imobiliare. (Plx 852/25.11.2015) 

-Data depunerii raportului: 06.04.2017 
 
 
 

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

   10 aprilie 2017 
 

 
                                              Director 

                                             Sorin BERBECE 
 
 
 
 
 
                    Întocmit de, 
Consilier parlamentar Drăgan Daniel 
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