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Direcţia pentru lucrările şi secretariatul comisiilor 

 
 

LISTA RAPOARTELOR 
depuse în perioada 26 septembrie - 3 octombrie 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 juridice, de disciplină şi imunităţi cu privire la Propunerea 

legislativă pentru modificarea Legii nr.334/2006 republicată în Monitorul Oficial al României 
nr.446/23.06.2015. (Plx 359/20.09.2016) 

- Data depunerii raportului: 26.09.2017 
 
2. Raportul comun al Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci, Comisiei juridice, de disciplină şi 

imunităţi și al Comisiei pentru muncă şi protecţie socială  cu privire la Proiectul de Lege pentru 
completarea art.1 din Ordonanţa 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. 
(PLx 42/01.02.2017) 

- Data depunerii raportului: 26.09.2017 
 
3. Raportul Comisiei pentru muncă şi protecţie socială  cu privire la Proiectul de Lege pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.156/2000 privind protecţia cetăţenilor români care lucrează în 
străinătate. (PLx 60/16.02.2015) 

- Data depunerii raportului: 26.09.2017 
 
4. Raportul Comisiei pentru muncă şi protecţie socială  cu privire la Proiectul legislativă pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.156/2000 privind protecţia cetăţenilor români care lucrează în 
străinătate. (PLx 147/02.03.2015) 

- Data depunerii raportului: 26.09.2017 
 
5. Raportul comun al Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci și al Comisiei pentru mediu şi 

echilibru ecologic cu privire la Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.19/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.34/2015 privind 
reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbţiei fondurilor externe nerambursabile.                       
(PLx 171/10.04.2017) 

- Data depunerii raportului: 26.09.2017 
 
6. Raportul Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic cu privire la Proiectul de Lege pentru 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.90/2016 privind stabilirea unor măsuri pentru 
asigurarea managementului ariilor natural protejate. (PLx 139/27.02.2017) 

- Data depunerii raportului: 26.09.2017 
 
7. Raportul Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport  cu privire la Proiectul de Lege 

privind modificarea şi completarea Legii nr.235/2010 pentru acordarea burselor de merit olimpic 
internaţional elevilor premiaţi la olimpiadele şcolare internaţionale. (PLx 242/26.06.2017) 

- Data depunerii raportului: 27.09.2017 
 
8. Raportul Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci cu privire la Proiectul de Lege pentru 

ratificarea Protocolului, semnat la Moscova, la 18 decembrie 1990, de modificare a Convenţiei privind 
decontările multilaterale în ruble tranferabile şi organizarea Băncii Internaţionale de Cooperare 
Economică, precum şi a Statutului acestei Bănci, încheiate la Moscova la 22 octombrie 1963.                       
(PLx 284/13.09.2017) 

- Data depunerii raportului: 27.09.2017 
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9. Raportul comun al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi și al Comisiei pentru muncă şi 
protecţie socială  cu privire la Proiectul de Lege pentru completarea Legii 272/2004 privind protecţia şi 
promovarea drepturilor copilului. (PLx 68/01.02.2017) 

- Data depunerii raportului: 27.09.2017 
 
10. Raportul Comisiei pentru transporturi şi infrastructură  cu privire la Propunerea legislativă 

pentru modificarea Legii nr.38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere.            
(Plx 373/24.09.2012) 

- Data depunerii raportului: 27.09.2017 
 
11. Raportul Comisiei pentru transporturi şi infrastructură  cu privire la Proiectul de Lege pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere.            
(PLx 551/02.12.2013) 

- Data depunerii raportului: 27.09.2017 
 
12. Raportul suplimentar al Comisiei pentru transporturi şi infrastructură  cu privire la Proiectul 

de Lege pentru completarea art.55 pct.5 din Legea nr.38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în 
regim de închiriere. (PLx 206/26.04.2011) 

- Data depunerii raportului: 27.09.2017 
 
13. Raportul suplimentar al Comisiei pentru transporturi şi infrastructură  cu privire la Proiectul 

de Lege pentru modificarea alin.(4) al art.14 din Legea nr.38/2003 privind transportul în regim de taxi şi 
în regim de închiriere. (PLx 339/26.06.2009) 

- Data depunerii raportului: 27.09.2017 
 
14. Raportul suplimentar al Comisiei pentru transporturi şi infrastructură  cu privire la 

Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în 
regim de închiriere. (Plx 628/25.10.2010) 

- Data depunerii raportului: 27.09.2017 
 
15. Raportul Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice   

cu privire la Proiectul de Lege pentru modificarea art.5 alin.(2) din Legea nr.192/2010 privind trecerea 
unor drumuri forestiere şi a lucrărilor de corectare a torenţilor din domeniul public al statului şi din 
adminstrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al unor unităţi administrativ-
teritoriale şi în administrarea consiliilor locale ale acestora. (PLx 261/01.09.2017) 

- Data depunerii raportului: 27.09.2017 
 
16. Raportul Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare  cu privire la Proiectul de 

Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.34/2017 privind gestionarea financiară a 
fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar Spaţiul Economic European 2014-
2021 şi Mecanismul financiar norvegian 2014-2021. (PLx 233/19.06.2017) 

- Data depunerii raportului: 28.09.2017 
 
17. Raportul comun al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi și al Comisiei pentru muncă şi 

protecţie socială  cu privire la cererea de reexaminare a Legii pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.41/1994 privind organizarea şi funcţionarea Societăţii de Radiodifuziune şi Societăţii Române de 
Televiziune. (PLx 38/2016/01.09.2017) 

- Data depunerii raportului: 03.10.2017 
 
 

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

3 octombrie 2017 
 

                                              Director 
                                             Sorin BERBECE 

 
                     Întocmit de, 
Consilier parlamentar Drăgan Daniel 
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