
DEPARTAMENTUL LEGISLATIV 
Direcţia pentru lucrările şi secretariatul comisiilor 
 
 

LISTA RAPOARTELOR 
depuse în perioada 18 - 24 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 suplimentar al Comisiei pentru sănătate şi familie cu privire la Proiectul de Lege 

pentru modificarea art.8 din Legea dreptului pacientului nr.46/2003. (PLx 439/10.10.2016) 
-Data depunerii raportului: 18.04.2017 
 
2. Raportul Comisiei pentru transporturi şi infrastructură cu privire la Proiectul de Lege pentru 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.89/2016 privind instituirea cadrului legal pentru 
facilitarea transportului gratuit pe calea ferată română în vederea exercitării dreptului de vot la alegerile 
parlamentare din data de 11 decembrie 2016 de către elevii şi studenţii din România.                                          
(PLx 138/27.02.2017) 

-Data depunerii raportului: 19.04.2017 
 
3. Raportul Comisiei pentru muncă şi protecţie socială cu privire la Proiectul de Lege pentru 

modificarea art.1 din Legea nr. 8/2006 privind instituirea indemnizaţiei pentru pensionarii sistemului 
public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite şi recunoscute ca persoane juridice de 
utilitate publică. (PLx 698/19.10.2015) 

-Data depunerii raportului: 19.04.2017 
 
4. Raportul comun al Comisiei pentru muncă şi protecţie socială, al Comisiei juridice, de 

disciplină şi imunităţi și al Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului cu privire la 
Legea pentru modificarea Legii nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici.                                      
(PLx 556/2015/06.03.2017) 

-Data depunerii raportului: 19.04.2017 
 
5. Raportul Comisiei pentru muncă şi protecţie socială cu privire la Propunerea legislativă pentru 

modificarea art.165 din Legea nr.263 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice. 
(Plx 89/21.03.2016) 

-Data depunerii raportului: 19.04.2017 
 
6. Raportul Comisiei pentru muncă şi protecţie socială cu privire la Propunerea legislativă pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.                           
(Plx 91/21.03.2016) 

-Data depunerii raportului: 19.04.2017 
 
7. Raportul Comisiei pentru muncă şi protecţie socială cu privire la Propunerea legislativă pentru 

completarea art.165 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice. 
(Plx484/24.10.2016) 

-Data depunerii raportului: 19.04.2017 
 
8. Raportul comun al Comisiei pentru muncă şi protecţie socială și al Comisiei pentru sănătate şi 

familie cu privire la Propunerea legislativă pentru completarea alin.(2) al art.96 din Legea nr.448/2006 
republicată privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap. (Plx 220/26.04.2016) 

-Data depunerii raportului: 19.04.2017 
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9. Raportul comun al Comisiei pentru industrii şi servicii și al Comisiei juridice, de disciplină şi 
imunităţi cu privire la Propunerea legislativă privind activitatea de recuperare debite.                                     
(Plx 522/07.11.2016) 

-Data depunerii raportului: 19.04.2017 
 
10. Raportul comun al Comisiei pentru industrii şi servicii și al Comisiei juridice, de disciplină şi 

imunităţi cu privire la Proiectul de Lege privind completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.34 / 
2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi 
a contractelor de concesiune de servicii. (PLx 74/01.02.2017) 

-Data depunerii raportului: 19.04.2017 
 
11. Raportul comun al Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport și al Comisiei pentru 

sănătate şi familie cu privire la Proiectul de Lege privind medicina şcolară. (Plx 347/07.04.2015) 
-Data depunerii raportului: 20.04.2017 
 
12. Raportul comun al Comisiei pentru muncă şi protecţie socială, al Comisiei juridice, de 

disciplină şi imunităţi și al Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională  cu privire la 
Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 25/2016 pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative în domeniul străinilor. (PLx 526/07.11.2016) 

-Data depunerii raportului: 20.04.2017 
 
13. Raportul Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi cu privire la Proiectul de Lege privind 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.98/2016 pentru prorogarea unor termene, instituirea 
unor noi termene, privind unele măsuri pentru finalizarea activităţilor cuprinse în contractele încheiate în 
cadrul Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare 
pentru finanţarea Proiectului privind reforma sistemulu judiciar, semnat la Bucureşti la 27 ianuarie 2006, 
ratificat prin Legea nr.205/2006, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative.                                     
(PLx 141/27.02.2017) 

-Data depunerii raportului: 20.04.2017 
 
14. Raportul suplimentar al 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: 20.04.2017 
 
15. Raportul comun al Comisiei pentru industrii şi servicii, al Comisiei pentru transporturi şi 

infrastructură și al Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului cu privire la 
Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.5/2017 pentru modificarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.63/2015 privind prelungirea valabilităţii licenţelor de traseu şi a 
programului de transport în baza cărora se efectuează serviciile regulate de transport de persoane între 
municipiul Bucureşti şi localităţile judeţului Ilfov, precum şi pentru prelungirea valabilităţii licenţelor de 
traseu şi a programului de transport public judeţean sau a programului de transport public local de 
persoane, în cazul în care procedura de atribuire a acestora a fost suspendată prin hotărâri ale instanţelor 
de judecată. (PLx 144/27.02.2017) 

-Data depunerii raportului: 20.04.2017 
 
16. Raportul Comisiei pentru industrii şi servicii cu privire la Proiectul de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.10/2017 pentru stimularea înfiinţării de noi întreprinderi mici şi 
mijlocii. (PLx 164/27.03.2017) 

-Data depunerii raportului: 21.04.2017 
 
17. Raportul Comisiei pentru sănătate şi familie cu privire la Propunerea legislativă privind 

modificarea şi completarea Legii nr.256/2015 privind exercitarea profesiei de dietetician, precum şi 
înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Dieteticienilor din România. (Plx 378/26.09.2016) 

-Data depunerii raportului: 24.04.2017 
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18. Raportul Comisiei pentru sănătate şi familie cu privire la Propunerea legislativă pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.139/1995 Legea Societăţii Naţionale de Cruce Roşie din România. 
(Plx 699/19.10.2015) 

-Data depunerii raportului: 24.04.2017 
 
 
 
 

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

   24 aprilie 2017 
 
 
 
 

                                              Director 
                                             Sorin BERBECE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    Întocmit de, 
Consilier parlamentar Drăgan Daniel 
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