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LISTA RAPOARTELOR 
depuse în perioada 3 - 10 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 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 
 
2. Raportul Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport cu privire la Cererea de 

reexaminare a Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.81/2016 privind modificarea 
şi completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011. (PLx 11/2017/01.09.2017) 

- Data depunerii raportului: 03.10.2017 
 
3. Raportul suplimentar, comun al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi și al Comisiei 

pentru buget, finanţe şi bănci  cu privire la Proiectul de Lege pentru completarea Legii nr.227/2015 
privind Codul fiscal. (PLx 295/27.06.2016) 

- Data depunerii raportului: 03.10.2017 
 
4. 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: 03.10.2017 
 
5. Raportul Comisiei pentru muncă şi protecţie socială  cu privire la Propunerea legislativă pentru 

completarea Legii nr.72/2016 privind sistemul de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale ale avocaţilor. 
(Plx 262/01.09.2017) 

- Data depunerii raportului: 04.10.2017 
 
6. Raportul comun al Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor 

naţionale, Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi și al Comisiei pentru administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului 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 210/29.05.2017) 

- Data depunerii raportului: 04.10.2017 
 
7. Raportul suplimentar al Comisiei pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă cu 

privire la Proiectul de Lege privind achiziţionarea imobilului conacului Brătianu-Florica ("Vila Florica"), 
situat în localitatea Ştefăneşti, judeţul Argeş, de către Ministerul Culturii. (PLx 77/01.02.2017) 

- Data depunerii raportului: 04.10.2017 
 
8. Raportul comun al Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic și al Comisiei pentru 

administraţie publică şi amenajarea teritoriului cu privire la Propunerea legislativă pentru completarea 
art.32 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.195/2005 privind protecţia mediului.                             
(Plx 769/02.11.2015) 

- Data depunerii raportului: 04.10.2017 
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9. Raportul comun al Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic, Comisiei juridice, de 
disciplină şi imunităţi și al Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii 
specifice cu privire la Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii vânătorii şi a 
protecţiei fondului cinegetic nr.407/2006. (Plx 106/29.03.2016) 

- Data depunerii raportului: 04.10.2017 
 
10. Raportul comun al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi și al Comisiei pentru 

transporturi şi infrastructură cu privire la Proiectul de Lege privind ratificarea Convenţiei pentru 
reprimarea actelor de intervenţie ilicită îndreptate împotriva aviaţiei civile internaţionale, adoptată la 
Beijing, la 10 septembrie 2010 şi semnată de România la Montreal, la 5 iulie 2016, precum şi a 
Protocolului suplimentar adoptat la Beijing, la 10 septembrie 2010 şi semnat de România la Montreal, la 
5 iulie 2016, la Convenţia pentru reprimarea capturării ilicite a aeronavelor, încheiată la Haga 16 
septembrie 1970. (PLx 270/01.09.2017) - prioritate legislativă 

- Data depunerii raportului: 04.10.2017 
 
11. Raportul comun al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi și al Comisiei pentru 

transporturi şi infrastructură cu privire la Proiectul de Lege pentru aderarea României la Convenţia 
privind garanţiile internaţionale în materie de echipamente mobile şi la Protocolul la Convenţia privind 
garanţiile internaţionale în materie de echipamente mobile privind aspecte specifice ale echipamentelor 
aeronavelor, adoptate la Cape Town, la 16 noiembrie 2001. (PLx 250/01.09.2017) 

- Data depunerii raportului: 04.10.2017 
 
12. Raportul Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci cu privire la Proiectul de Lege privind 

stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) nr.648/2012 al Parlamenului 
European şi al Consiliului din 4 iulie 2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, 
contrapărţile centrale şi registrele centrale de tranzacţii. (PLx 295/25.09.2017) - prioritate legislativă 

- Data depunerii raportului: 05.10.2017 
 
13. Raportul Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare  cu privire la Proiectul de 

Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.61/2017 pentru aprobarea unor măsuri 
privind mandatarea Ministerului Energiei pentru transferul unor pachete de acţiuni deţinute de către statul 
român la societăţile producătoare de agent termic la unităţile administraţiei publice locale în vederea 
înfiinţării şi organizării serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat.                    
(PLx 287/18.09.2017) 

- Data depunerii raportului: 05.10.2017 
 
14. Raportul Comisiei pentru învățământ, știință, tineret și sport cu privire la Propunerea 

legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.92 din 18 decembrie 2012 privind 
luarea unor măsuri în domeniul învățământului și cercetării, precum și în ceea ce privește plata sumelor 
prevăzute în hotărâri judecătorești devenite executorii în perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2013 
(Plx.225/01.09.2017) 

- Data depunerii raportului: 09.10.2017  
 
15. Raportul comun al Comisiei pentru industrii și servicii și al Comisiei pentru transporturi și 

infrastructură cu privire la Propunerea legislativă pentru modificarea art.14 şi art.142 din Legea 
nr.38/2003 privind transportul în regim de taxi şi regim de închiriere (Plx.201/09.03.2015) 

- Data depunerii raportului: 09.10.2017 
-------------------------------------------------------------- 

10 octombrie 2017 
 

 

                                              Director 
                                             Sorin BERBECE 

 
                  
                   Întocmit de, 
Consilier parlamentar Drăgan Daniel 
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