
DEPARTAMENTUL LEGISLATIV 
Direcţia pentru lucrările şi secretariatul comisiilor 
 
 

LISTA RAPOARTELOR 
depuse în perioada 15 - 22 mai 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 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: 15.05.2017 
 
2. Raportul Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport cu privire la Propunerea 

legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.1/2011 a educaţiei naţionale. (Plx 161/20.03.2017) 
-Data depunerii raportului: 15.05.2017 
 
3. Raportul Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi cu privire la Cererea de reexaminare a 

Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea 
transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi 
sancţionarea corupţiei. (PLx 387/2016/27.03.2017) 

-Data depunerii raportului: 16.05.2017 
 
4. Raportul comun al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi și al Comisiei pentru 

agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice cu privire la Proiectul de Lege pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice. 
(PLx 162/07.04.2014) 

-Data depunerii raportului: 16.05.2017 
 
5. 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 urgenţă a Guvernului 
nr.2/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, precum şi modificarea şi completarea unor acte 
normative. (PLx 142/27.02.2017) 

-Data depunerii raportului: 16.05.2017 
 
6. Raportul comun al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, al Comisiei pentru învăţământ, 

ştiinţă, tineret şi sport și al Comisiei pentru sănătate şi familie cu privire la Proiectul de Lege pentru 
completarea art.10 din Legea nr.264/2004 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe 
Medicale. (PLx 146/11.04.2016) 

-Data depunerii raportului: 16.05.2017 
 
7. Raportul comun al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, al Comisiei pentru buget, 

finanţe şi bănci, al Comisiei pentru industrii şi servicii și al Comisiei pentru transporturi şi infrastructură 
cu privire la Proiectul de Lege privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii 
produse terţilor prin accidente de vehicule şi tramvaie. (PLx 333/19.09.2016) 

-Data depunerii raportului: 16.05.2017 
 
8. Raportul Comisiei pentru muncă şi protecţie socială cu privire la Proiectul de Lege pentru 

aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.26/2015 privind modificarea art.XV alin.(2) din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.8/2014 pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi alte măsuri 
fiscal-bugetare. (PLx 648/19.10.2015) 

-Data depunerii raportului: 17.05.2017 
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9. Raportul Comisiei pentru muncă şi protecţie socială cu privire la Propunerea legislativă privind 

stimularea prezentării gravidelor la consultaţiile prenatale. (PLx 119/29.03.2016) 
-Data depunerii raportului: 17.05.2017 
 
 
10. Raportul Comisiei pentru muncă şi protecţie socială cu privire la Proiectul de Lege pentru 

completarea art.139 din Legea nr.53/2003 - Codul Muncii. (PLx 90/01.02.2017) 
-Data depunerii raportului: 17.05.2017 
 
 
11. Raportul Comisiei pentru muncă şi protecţie socială cu privire la Proiectul de Lege pentru 

completarea art.2 din Legea nr.17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice.                             
(PLx 62/01.02.2017) 

-Data depunerii raportului: 17.05.2017 
 
 
12. Raportul comun al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, al Comisiei pentru muncă şi 

protecţie socială și al Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice 
cu privire la Proiectul de Lege pentru ratificarea celui de-al treilea Protocol adiţional la Convenţia 
Europeană privind Extrădarea, deschis spre semnare la Strasbourg la 10 noiembrie 2010, semnat de către 
România la Viena la 20 septembrie 2012. (PLx 151/01.02.2017) 

-Data depunerii raportului: 17.05.2017 
 
 
13. Raportul Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci cu privire la Proiectul de Lege privind 

ratificarea Acordului de împrumut (Proiect de îmbunătăţire a serviciilor judiciare) între România şi Banca 
Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti, la 17 februarie 2017 şi la 27 
februarie 2017. (PLx 180/02.05.2017) 

-Data depunerii raportului: 17.05.2017 
 
 
14. Raportul comun al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, și al Comisiei pentru 

administraţie publică şi amenajarea teritoriului cu privire la Proiectul de Lege pentru modificarea şi 
completarea art.52 din Legea nr.208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi 
pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente. (PLx 275/15.06.2016) 

-Data depunerii raportului: 17.05.2017 
 
 
15. Raportul comun al 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 şi completarea art.7 din Legea 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 
construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. (PLx 442/2009/12.02.2013) 

-Data depunerii raportului: 17.05.2017 
 
 
16. Raportul comun al Comisiei pentru muncă şi protecţie socială și al Comisiei pentru sănătate 

şi familie cu privire la Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.448 din 6 
decembrie 2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.                                       
(Plx 490/24.10.2016) 

-Data depunerii raportului: 17.05.2017 
 
 
17. Raportul comun al Comisiei pentru muncă şi protecţie socială și al Comisiei pentru sănătate 

şi familie cu privire la Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.448/2006 
republicată privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.                                       
(Plx 441/10.10.2016) 

-Data depunerii raportului: 17.05.2017 
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18. Raportul comun al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, și al Comisiei pentru 

administraţie publică şi amenajarea teritoriului cu privire la Propunerea legislativă privind modificarea 
Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii. (Plx 468/17.10.2016) 

-Data depunerii raportului: 22.05.2017 
 
 
 
 

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

   22 mai 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                              Director 
                                             Sorin BERBECE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                    Întocmit de, 
Consilier parlamentar Drăgan Daniel 

http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=13&leg=2016&cam=2&pag=comp20170221
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=13&leg=2016&cam=2&pag=comp20170221
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=6&leg=2016&cam=2&pag=comp20170517
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=6&leg=2016&cam=2&pag=comp20170517

	DEPARTAMENTUL LEGISLATIV
	Direcţia pentru lucrările şi secretariatul comisiilor
	LISTA RAPOARTELOR
	1. 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)
	2. Raportul Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport cu privire la Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.1/2011 a educaţiei naţionale. (Plx 161/20.03.2017)
	3. Raportul Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi cu privire la Cererea de reexaminare a Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a func...
	4. Raportul comun al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi și al Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice cu privire la Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.171/2010 privind ...
	5. 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 urgenţă a Guvernului nr.2/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, precum şi...
	6. Raportul comun al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, al Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport și al Comisiei pentru sănătate şi familie cu privire la Proiectul de Lege pentru completarea art.10 din Legea nr.264/2004 priv...
	7. Raportul comun al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, al Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci, al Comisiei pentru industrii şi servicii și al Comisiei pentru transporturi şi infrastructură cu privire la Proiectul de Lege privind asigu...
	8. Raportul Comisiei pentru muncă şi protecţie socială cu privire la Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.26/2015 privind modificarea art.XV alin.(2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.8/2014 pentru modificarea şi completa...
	9. Raportul Comisiei pentru muncă şi protecţie socială cu privire la Propunerea legislativă privind stimularea prezentării gravidelor la consultaţiile prenatale. (PLx 119/29.03.2016)
	10. Raportul Comisiei pentru muncă şi protecţie socială cu privire la Proiectul de Lege pentru completarea art.139 din Legea nr.53/2003 - Codul Muncii. (PLx 90/01.02.2017)
	11. Raportul Comisiei pentru muncă şi protecţie socială cu privire la Proiectul de Lege pentru completarea art.2 din Legea nr.17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice.                             (PLx 62/01.02.2017)
	12. Raportul comun al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, al Comisiei pentru muncă şi protecţie socială și al Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice cu privire la Proiectul de Lege pentru ratif...
	13. Raportul Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci cu privire la Proiectul de Lege privind ratificarea Acordului de împrumut (Proiect de îmbunătăţire a serviciilor judiciare) între România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, ...
	14. Raportul comun al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, și al Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului cu privire la Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea art.52 din Legea nr.208/2015 privind alegerea...
	15. Raportul comun al 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 şi completarea art.7 din Legea 50/1991 privind ...
	16. Raportul comun al Comisiei pentru muncă şi protecţie socială și al Comisiei pentru sănătate şi familie cu privire la Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.448 din 6 decembrie 2006 privind protecţia şi promovarea dreptur...
	17. Raportul comun al Comisiei pentru muncă şi protecţie socială și al Comisiei pentru sănătate şi familie cu privire la Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.448/2006 republicată privind protecţia şi promovarea drepturilor...
	18. Raportul comun al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, și al Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului cu privire la Propunerea legislativă privind modificarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrăr...


