
DEPARTAMENTUL LEGISLATIV 
Direcţia pentru lucrările şi secretariatul comisiilor 

 

LISTA RAPOARTELOR 
depuse în perioada 12 - 20 iunie 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, suplimentar 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 Legii nr.145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor 
din sectorul agricol. (PLx 356/20.09.2016) 

- Data depunerii raportului: 13.06.2017 
 
2. Raportul comun al Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii 

specifice și al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi cu privire la Cererea de reexaminare a Legii 
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.22/1999 privind administrarea porturilor şi a 
căilor navigabile, precum şi desfăşurarea activităţilor de transport naval în porturi şi pe căi navigabile. 
(PLx 413/2016/22.05.2017) 

- Data depunerii raportului: 13.06.2017 
 
3. Raportul Comisiei pentru muncă şi protecţie socială cu privire la Proiectul de Lege pentru 

modificarea Legii nr.279/2005 privind ucenicia la locul de muncă şi a Legii nr.335/2013 privind 
efectuarea stagiului pentru absolvenţii de învăţământ superior. (PLx 186/08.05.2017)                                          
- prioritate legislativă 

- Data depunerii raportului: 13.06.2017 
 
4. 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.99/2016 privind unele măsuri pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prorogarea 
unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare. (PLx 126/13.02.2017) 

- Data depunerii raportului: 13.06.2017 
 
5. Raportul Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională cu privire la Proiect 

de Lege pentru ratificarea protocolului de Amendare, semnat la Bucureşti, la 1 decembrie 2016, a 
Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind cooperarea în domeniul 
militar, semnat la Chişinău, la 20 aprilie 2012. (PLx 217/06.06.2017) 

- Data depunerii raportului: 13.06.2017 
 
6. Raportul suplimentar al Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 

servicii specifice cu privire la Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.88/2016 privind stabilirea 
unor măsuri suplimentare obligatorii pentru etichetarea laptelui proaspăt pentru consum şi a produselor 
lactate. (PLx 49/01.02.2017) 

- Data depunerii raportului: 13.06.2017 
 
7. Raportul Comisiei pentru industrii şi servicii cu privire la Proiectul de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.28/2017 privind plata cotizaţiilor restante ale României pentru 
participarea la lucrările unor comitete din cadrul Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică 
şi pentru completarea anexei nr.1 la Ordonanţa Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plăţii 
cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte.                             
(PLx 200/15.05.2017) 

- Data depunerii raportului: 13.06.2017 
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8. Raportul suplimentar al Comisiei pentru sănătate şi familie cu privire la Propunerea legislativă 

pentru completarea art.13 din Ordonanţa Guvernului nr.18/2009 privind organizarea şi finanţarea 
rezidenţiatului, aprobată prin Legea nr.103/2012. (Plx 465/15.06.2015) 

- Data depunerii raportului: 15.06.2017 
 
9. Raportul Comisiei pentru sănătate şi familie cu privire la Proiectul de Lege privind asigurarea 

calităţii în sistemul de sănătate. (Plx 465/17.10.2016) 
- Data depunerii raportului: 15.06.2017 
 
10. Raportul suplimentar al Comisiei pentru sănătate şi familie cu privire la Proiectul de Lege 

pentru modificarea art.8 din Legea drepturilor pacientului nr.46/2003. (PLx 439/10.10.2016) 
- Data depunerii raportului: 15.06.2017 
 
11. Raportul comun al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi  și al Comisiei pentru 

transporturi şi infrastructură  cu privire la Proiectul de Lege privind transmiterea unor imobile din 
domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Transporturilor aflate în concesiunea 
Companiei Naţionale "Admnistraţia Porturilor Dunării Maritime" - S.A. Galaţi în domeniul public al 
judeţului Tulcea. (PLx 205/22.05.2017) 

- Data depunerii raportului: 15.06.2017 
 
12. Raportul comun al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi  și al Comisiei pentru industrii 

şi servicii  cu privire la Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
58/2016 pentru modificarea şi completarea unor acte normative cu impact asupra domeniului achiziţiilor 
publice. (PLx 512/07.11.2016) - prioritate legislativă 

- Data depunerii raportului: 15.06.2017 
 
13. Raportul Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci cu privire la Propunerea legislativă pentru 

modificarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal. (Plx 524/07.11.2016) 
- Data depunerii raportului: 15.06.2017 
 
14. Raportul Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci cu privire la Propunerea legislativă pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal.                                        
(Plx 540/07.11.2016) 

- Data depunerii raportului: 15.06.2017 
 
15. Raportul comun al Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului  și al 

Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi cu privire la Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul 
administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative.                                 
(PLx 507/07.11.2016) 

- Data depunerii raportului: 15.06.2017 
 
16. Raportul Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci cu privire la Proiectul de Lege privind auditul 

statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate şi de modificare a 
unor acte normative. (PLx 218/06.06.2016) 

- Data depunerii raportului: 16.06.2017 
 
17. Raportul comun al Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii 

specifice și al Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic cu privire la Proiectul de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.20/2017 pentru completarea art.44 din din Ordonanţa 
de urgenţă a Guvernului nr.105/2001 privind frontiera de stat a României, precum şi pentru modificarea 
şi completarea art.26 din Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr.407/2006.                                  
(PLx 172/10.04.2017) 

- Data depunerii raportului: 16.06.2017 
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18. Raportul Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci cu privire la Proiectul de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.3/2017 pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.227/2015 privind Codul fiscal. (PLx 143/27.02.2017) 

- Data depunerii raportului: 19.06.2017 
 
19. Raportul Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci cu privire la Proiectul de Lege privind 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.29/2017 pentru modificarea art.1 alin.(1) lit.g) din 
Ordonanţa Guvernului nr.64/2001 privind repartizarea profitului la societăţile naţionale, companiile 
naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile autonome, 
şi pentru modificarea art.1 alin.(2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.109/2011 privind 
guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice. (PLx 214/29.05.2017) 

- Data depunerii raportului: 19.06.2017 
 
20. Raportul Comisiei pentru muncă şi protecţie socială cu privire la Proiectul de Lege privind 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.60/2016 pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă.                            
(PLx 27/01.02.2017)  

- Data depunerii raportului: 19.06.2017 
 
21. Raportul suplimentar al Comisiei pentru muncă şi protecţie socială cu privire la Propunerea 

legislativă pentru completarea art.102 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.                            
(Plx 489/17.06.2015)  

- Data depunerii raportului: 19.06.2017 
 
 
 
 
 
 

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

20 iunie 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                              Director 
                                             Sorin BERBECE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                     Întocmit de, 
Consilier parlamentar Drăgan Daniel 
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