
DEPARTAMENTUL LEGISLATIV 
Direcţia pentru lucrările şi secretariatul comisiilor 
 

LISTA RAPOARTELOR 
depuse în perioada 27 februarie - 06 martie 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 tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor  cu privire la 

Propunerea legislativă privind administrarea şi gestionarea domeniului de nivel superior ".ro ".                                
(Plx 382/02.09.2014) 

-Data depunerii raportului: 27.02.2017 
 
2. Raportul Comisiei pentru muncă şi protecţie socială   cu privire la Proiectul de Lege privind 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
344/2006 privind detaşarea salariaţilor în cadrul prestării de servicii transnaţionale.                                     
(PLx 667/19.10.2015) 

-Data depunerii raportului: 28.02.2017 
 
3. Raportul 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: 28.02.2017 
 
4. Raportul Comisiei pentru muncă şi protecţie socială   cu privire la Proiectul de Lege privind 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.16/2016 pentru completarea anexei la Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.36/2013 privind aplicarea în perioada 2013-2018 a unor măsuri de protecţie 
socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate în baza planurilor de 
disponibilizare, precum şi alte măsuri. (PLx 324/13.09.2016) 

-Data depunerii raportului: 28.02.2017 
 
5. Raportul comun al Comisiei pentru transporturi şi infrastructură și al Comisiei pentru industrii 

şi servicii  cu privire la Proiectul de Lege privind instalarea infrastructurii pentru combustibili alternativi. 
(PLx 423/10.10.2016) 

-Data depunerii raportului: 28.02.2017 
 
6. Raportul Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport cu privire la Proiectul de Lege 

pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.81/2016 privind modificarea şi completarea 
Legii educaţiei naţionale nr.1/2011. (PLx 11/01.02.2017) 

-Data depunerii raportului: 28.02.2017 
 
7. Raportul comun al Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport și al Comisiei pentru 

muncă şi protecţie socială cu privire la Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.319/2003 privind Statutul personalului de cercetare - dezvoltare, publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr.530 din 23 iulie 2003. (Plx 489/24.10.2016) 

-Data depunerii raportului: 28.02.2017 
 
8. Raportul comun al Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport și al Comisiei pentru 

muncă şi protecţie socială cu privire la Proiectul de Lege privind sprijinul acordat copiilor şi tinerilor din 
mediul rural pentru continuarea studiilor liceale şi profesionale. (PLx 730/26.10.2015) 

-Data depunerii raportului: 28.02.2017 
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9. Raportul Comisiei pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă cu privire la Proiectul de 
Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.19/2016 pentru aprobarea plăţii contribuţiei financiare 
voluntare la Fundaţia "Stichting Europeană " - Olanda. (PLx 433/10.10.2016) 

-Data depunerii raportului: 28.02.2017 
 
10. Raportul Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională  cu privire la 

Propunerea legislativă pentru modificarea art.3 alin.(1) din Legea nr.1/1998 privind organizarea şi 
funcţionarea Serviciului de Informaţii Externe. (Plx 130/20.02.2017) 

-Data depunerii raportului: 28.02.2017 
 
11. Raportul comun al Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii 

specifice și al Comisiei pentru industrii şi servicii  cu privire la Proiectul de Lege pentru modificarea 
art.52 alin.(1) din Legea viei şi vinului în sistemul organizării comune a pieţei vitivinicole nr.164/2015. 
(PLx 437/10.10.2016) 

-Data depunerii raportului: 28.02.2017 
 
12. Raportul Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci cu privire la Proiectul de Lege pentru 

modificarea articolului 502 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal. (PLx 516/07.11.2016) 
-Data depunerii raportului: 28.02.2017 
 
13. Raportul Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci cu privire la Propunerea legislativă pentru 

modificarea alineatului (1) a articolului 502 din Codul Fiscal (Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal). 
(Plx 459/17.10.2016) 

-Data depunerii raportului: 28.02.2017 
 
14. Raportul Comisiei pentru transporturi şi infrastructură  cu privire la Proiectul de Lege privind 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.75/2016 privind instituirea cadrului legal pentru 
facilitarea transportului gratuit pe calea farată română în vederea exercitării dreptului de vot la la alegerile 
prezidenţiale din Republica Moldova din data de 13 noiembrie 2016 - turul II de către elevii şi studenţii 
care sunt cetăţeni ai Republicii Moldova şi care studiază în România. (PLx 120/13.02.2017) 

-Data depunerii raportului: 01.03.2017 
 
15. Raportul comun al Comisiei pentru sănătate şi familie și al Comisiei pentru muncă şi 

protecţie socială cu privire la Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.460/2003 privind 
exercitarea profesiunilor de biochemist, biolog şi chemist, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 
Ordinului Biochimiştilo, Biologilor şi Chimiştilor în sistemul sanitar din România. (Plx 289/21.06.2016) 

-Data depunerii raportului: 01.03.2017 
 
16. Raportul comun al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi și al Comisiei pentru muncă şi 

protecţie socială cu privire la Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Legii 
nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului. (Plx 792/04.11.2015) 

-Data depunerii raportului: 01.03.2017 
 
17. Raportul comun al Comisiei pentru transporturi şi infrastructură și al  Comisiei pentru buget, 

finanţe şi bănci cu privire la Proiectul de Lege pentru modificarea alin.(1) al art.3 din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule. (PLx 452/10.06.2015) 

-Data depunerii raportului: 02.03.2017 
 
18. Raportul comun al Comisiei pentru transporturi şi infrastructură și al  Comisiei pentru buget, 

finanţe şi bănci cu privire la Propunerea legislativă pentru abrogarea Legii nr.37 din 7 aprilie 2014 pentru 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule. 
(Plx 306/23.03.2015) 

-Data depunerii raportului: 02.03.2017 
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19. Raportul Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului cu privire la 

Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.12/2016 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.184/2001 privind organizarea şi exercitarea profesiei de arhitect.                                
(PLx 144/11.04.2016) 

-Data depunerii raportului: 02.03.2017 
 
20. Raportul Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci cu privire la Proiectul de Lege privind 

modificarea Legii nr.312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României. (PLx 36/01.02.2017) 
-Data depunerii raportului: 02.03.2017 
 
21. Raportul Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci cu privire la Proiectul de Lege pentru 

aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2016 pentru modificarea art. 9 din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.25/2014 privind unele măsuri pentru diminuarea arieratelor bugetare ale unor operatori 
economici din industria de apărare şi reglementarea altor măsuri fiscal bugetare. (PLx 59/01.02.2017) 

-Data depunerii raportului: 02.03.2017 
 
22. Raportul Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului cu privire la 

Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.73/2016 privind unele măsuri 
pentru sprijinirea persoanelor afectate de distrugerea parţială a blocului situat în municipiul Bistriţa, 
str.Arţarilor nr.20, ca urmare a exploziei produse în data de 19 octombrie 2016. (PLx 118/13.02.2017) 

-Data depunerii raportului: 02.03.2017 
 
23. Raportul comun al Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului și al 

Comisiei pentru muncă şi protecţie socială cu privire la Proiectul de Lege privind înfiinţarea, la nivelul 
administraţiei publice locale din comune, oraşe şi municipii a compartimentului de pensii şi alte drepturi 
de asigurări sociale. (PLx 51/01.02.2017) 

-Data depunerii raportului: 02.03.2017 
 
24. Raportul Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci cu privire la Proiectul de Lege pentru 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.65/2016 privind instituirea cadrului legal pentru 
acordarea unui ajutor de stat individual pentru salvarea Companiei Naţionale a Uraniului - S.A..                  
(PLx 111/13.02.2017) 

-Data depunerii raportului: 02.03.2017 
 
25. Raportul Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului cu privire la 

Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.23/2016 privind înfiinţarea Institutului 
Naţional de Administraţie. (PLx 432/10.10.2016) 

-Data depunerii raportului: 02.03.2017 
 
26. Raportul Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci cu privire la Proiectul de Lege privind 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.77/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada 
de programare 2014-2020. (PLx 121/13.02.2017) 

-Data depunerii raportului: 02.03.2017 
 
27. Raportul Comisiei pentru sănătate şi familie cu privire la Proiectul de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.45/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 
privind reforma în domeniul sănătăţii. (PLx 452/17.10.2016) 

-Data depunerii raportului: 06.03.2017 
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28. Raportul Comisiei pentru sănătate şi familie cu privire la Proiectul de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.36/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 
privind reforma în domeniul sănătăţii. (PLx 503/07.11.2016) 

-Data depunerii raportului: 06.03.2017 
 

 

 

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

   06 martie 2017 
 
 
 
 
 

                                               Director 
                                             Sorin Berbece 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    Întocmit de, 
Consilier parlamentar Drăgan Daniel 
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