
DEPARTAMENTUL LEGISLATIV 
Direcţia pentru lucrările şi secretariatul comisiilor 
 

 

LISTA RAPOARTELOR 
depuse în perioada 11- 18 decembrie 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 pentru apărare și al Comisiei pentru administrație publică cu privire la 
Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.69/2017 pentru completarea art.9 
din Legea poliţiei locale nr.155/2010. (PLx 4672017) 

- Data depunerii raportului: 11.12.2017 
 
2. Raportul comun al Comisiei juridice de disciplină și imunități, Comisiei pentru învățământ și al 

Comisia pentru cultură cu privire la Propunerea legislativă privind înfiinţarea şi funcţionarea Registrului 
Electronic Naţional al Lucrărilor Ştiinţifice. (Plx 147/2016) 

- Data depunerii raportului: 11.12.2017 
 
3. Raportul Comisiei juridice, de disciplină și imunități cu privire la Proiectul de Lege privind 

abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe. (Plx 543/2017) 
- Data depunerii raportului: 11.12.2017 
 
4. Raportul Comisiei pentru agricultură silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice cu privire 

la Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.71/2017 pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei Guvernului nr.42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru 
siguranţa alimentelor, precum şi pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.83/2003 privind aprobarea 
posturilor de inspecţie la frontieră organizate în punctele de trecere a frontierei stabilite pentru importul, 
exportul şi tranzitul tipurilor de mărfuri supuse controalelor sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, 
precum şi condiţiile de aprobare a posturilor de inspecţie la frontieră responsabile pentru controalele sanitare 
veterinare ale animalelor vii provenite din ţări terţe şi pentru controalele sanitare veterinare şi pentru siguranţa 
alimentelor ale produselor alimentare şi hranei pentru animale provenite din ţări terţe. (Plx 451/2017) 

- Data depunerii raportului: 12.12.2017 
 
5. Raportul Comisiei pentru agricultură silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice cu privire 

la Propunerea legislativă pentru completarea art.III din Legea nr.269/2015 privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.4/2015 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.82/2011 privind 
unele măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare. (Plx 507/2017) 

- Data depunerii raportului: 12.12.2017 
 
6. Raportul comun al Comisiei pentru sănătate și al Comisiei pentru agricultură silvicultură, industrie 

alimentară şi servicii specifice cu privire la Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.70/2017 privind modificarea şi completarea Legii nr.160/1998 pentru organizarea şi exercitarea 
profesiunii de medic veterinar. (Plx 450/2017) 

- Data depunerii raportului: 12.12.2017 
 
7. Raportul comun al Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului și al Comisiei 

pentru transporturi şi infrastructură cu privire la Proiectul de Lege privind transmiterea unui teren din 
domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Transporturilor, aflat în concesiunea Companiei 
Naţionale de Căi Ferate „C.F.R."- S.A., în domeniul public al oraşului Teiuş şi în administrarea Consiliului 
Local al Oraşului Teiuş, judeţul Alba. (Plx 374/2017) 

- Data depunerii raportului: 12.12.2017 
 
8. 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.62/2017 privind 
completarea art.II din Legea nr.152/2017 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 371/2017) 

- Data depunerii raportului: 12.12.2017 
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9. Raportul suplimentar al Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci cu privire la Proiectul de Lege 

pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.23/2017 privind plata defalcată a TVA. (Plx 435/2017) 
- Data depunerii raportului: 12.12.2017 
 
10. Raportul comun al Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului și al Comisiei 

juridică, de disciplină şi imunităţi cu privire la Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.215/2001 a administraţiei publice locale. (Plx 363/2017) 

- Data depunerii raportului: 12.12.2017 
 
11. Raportul Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci cu privire la Proiectul de Lege pentru aprobarea 

plafoanelor unor indicatori specificaţi în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2018. (Plx 579/2017) 
- Data depunerii raportului: 12.12.2017 
 
12. Raportul Comisiei speciale comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru sistematizarea, 

unificarea şi asigurarea stabilităţii legislative în domeniul justiţiei cu privire la Propunerea legislativă pentru 
modificarea Legii nr.304/2004 privind organizarea judiciară. (Plx 417/2017) 

- Data depunerii raportului: 12.12.2017 
 
13. Raportul comun al Comisiei pentru industrii şi servicii și al Comisiei pentru sănătate şi familie cu 

privire la Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.35/2017 pentru 
prorogarea termenului de intrare în vigoare a Legii nr.207/2016 privind reglementarea marketingului 
înlocuitorilor laptelui matern. (Plx 234/2017) 

- Data depunerii raportului: 12.12.2017 
 
14. Raportul Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională cu privire la Propunerea 

legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.14/1992 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului 
Român de Informaţii. (Plx 258/2017) 

- Data depunerii raportului: 12.12.2017 
 
15. Raportul Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională cu privire la Proiectul de 

Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.26/1994 privind drepturile de hrană, în timp 
de pace, ale personalului din sectorul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională. (Plx 474/2017) 

- Data depunerii raportului: 12.12.2017 
 
16. Raportul Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională cu privire la Proiectul de 

Lege pentru modificarea art. 2 lit.f) din Legea nr.294/2007 privind derularea în România a proiectelor finanţate 
prin Programul NATO de Investiţii în Securitate. (Plx 475/2017) 

- Data depunerii raportului: 12.12.2017 
 
17. Raportul comun al Comisiei pentru industrii şi servicii, Comisiei pentru transporturi şi 

infrastructură și al Comisiei juridică, de disciplină şi imunităţi cu privire la Proiectul de Lege pentru 
completarea art.118 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile 
publice. (Plx 54/2017) 

- Data depunerii raportului: 12.12.2017 
 

 18. Raportul comun al Comisiei pentru agricultură silvicultură, industrie alimentară şi servicii 
specifice și al Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci cu privire la Lege pentru aprobarea Programului carne de 
porc din fermele româneşti. (Plx 178/2017) 

- Data depunerii raportului: 12.12.2017 
 

 19. Raportul comun al Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci și al Comisiei pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice cu privire la Proiectul de Lege privind aprobarea 
Programului de susţinere pentru activitatea de reproducţie, incubaţie şi de creştere în sectorul avicol.                
(Plx 470/2017) 

- Data depunerii raportului: 12.12.2017 
 

 20. Raportul comun al Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci și al Comisiei pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice cu privire la Proiectul de Lege privind aprobarea 
Programului de susţinere a crescătorilor de suine pentru activitatea de reproducţie. (Plx 471/2017) 

- Data depunerii raportului: 12.12.2017 
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21. Raportul comun al Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport, al Comisiei pentru sănătate 

şi familie și al Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională cu privire la Proiectul de Lege 
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.66/2017 privind stabilirea unor măsuri în domeniul 
cercetării-dezvoltării-inovării şi producerii de mijloace imunoprofilactice, terapeutice şi antidoturi, în vederea 
asigurării protecţiei intereselor esenţiale ale siguranţei stării de sănătate a populaţiei. (Plx 504/2017) 

- Data depunerii raportului: 12.12.2017 
 
22. Raportul suplimentar al Comisiei juridică, de disciplină şi imunităţi cu privire la Propunerea 

legislativă pentru modificarea Legii nr.47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale.        
(Plx 256/2017) 

- Data depunerii raportului: 12.12.2017 
 

 23. Raportul comun al Comisiei pentru industrii şi servicii, Comisiei pentru transporturi şi 
infrastructură și al Comisiei juridică, de disciplină şi imunităţi cu privire la Proiectul de Lege pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile 
publice. (Plx 88/2017) 

- Data depunerii raportului: 12.12.2017 
 

 24. Raportul Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci cu privire la Proiectul de Lege privind anularea 
unor obligaţii fiscale. (Plx 458/2017) 

- Data depunerii raportului: 12.12.2017 
 

 25. Raportul suplimentar comun al Comisiei pentru industrii şi servicii, Comisiei pentru transporturi 
şi infrastructură și al Comisiei juridică, de disciplină şi imunităţi cu privire la Propunere legislativă pentru 
completarea articolului 63 al Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.195 din 12 decembrie 2002 privind 
circulaţia pe drumurile publice, republicată şi actualizată. (Plx 279/2016) 

- Data depunerii raportului: 12.12.2017 
 

 26. Raportul suplimentar al Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport cu privire la Proiectul 
de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.38/2017 privind modificarea şi completarea 
Legii educaţiei fizice şi sportului nr.69/2000. (Plx 274/2017) 

- Data depunerii raportului: 13.12.2017 
 
27. Raportul Comisiei speciale comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru sistematizarea, 

unificarea şi asigurarea stabilităţii legislative în domeniul justiţiei cu privire la Propunerea legislativă pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.317/2004 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Superior al 
Magistraturii. (Plx.419/2017) 

- Data depunerii raportului: 13.12.2017 
 
28. 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 aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.96/2016 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniile educaţiei, cercetării, formării 
profesionale şi sănătăţii. (Plx.12/2017) 

- Data depunerii raportului: 13.12.2017 
 
29. Raportul Comisiei juridică, de disciplină şi imunităţi cu privire la Propunerea legislativă pentru 

modificarea art.9 din Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică.  (Plx 502/2017) 
- Data depunerii raportului: 13.12.2017 
 
30. Raportul Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului cu privire la Proiectul de 

Lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii privind evidenţa 
persoanelor şi actele de identitate ale cetăţenilor români. (PLx 575/2017) 

- Data depunerii raportului: 14.12.2017 
 
31. Raportul comun al Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului și al Comisiei 

juridice, de disciplină şi imunităţi cu privire la Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.230/2007, privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari. (Plx 398/2017) 

- Data depunerii raportului: 14.12.2017 
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32. Raportul comun al Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului și al Comisiei 
pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă cu privire la Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.5/2017 privind stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul administraţiei publice centrale cu 
privire la Centenarul României. (PLx 401/2017) 

- Data depunerii raportului: 14.12.2017 
 
33. Raportul comun al Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului și al Comisiei 

pentru mediu şi echilibru ecologic cu privire la Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.18/2017 pentru modificarea unor acte normative în domeniul administraţiei publice centrale. (PLx 402/2017) 

- Data depunerii raportului: 14.12.2017 
 
34. Raportul comun al Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii 

specifice, Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului și al Comisiei juridice, de disciplină 
şi imunităţi cu privire la Proiectul de Lege pentru modificarea art.5 alin.(7) din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi modificarea şi 
completarea Legii fondului funciar nr.18/1991. (PLx 314/2017) 

- Data depunerii raportului: 14.12.2017 
 
35. Raportul comun al Comisiilor pentru buget din Camera Deputaților și Senat cu privire la Proiectul 

Legii bugetului de stat pe anul 2018. (PLx 567/2017) 
- Data depunerii raportului: 16.12.2017 
 
36. Raportul comun al Comisiilor pentru buget Camera Deputaților și Senat cu privire la Proiectul 

Legii bugetului asigurărilor sociale de stat anul 2018. (PLx 568/2017) 
- Data depunerii raportului: 16.12.2017 
 

 37. Raportul comun al Comisie pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii 
specifice și al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi cu privire la Proiectul de Lege pentru modificarea 
Legii nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în 
extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în 
administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei 
Domeniilor Statului. (PLx 402/2016) 

- Data depunerii raportului: 18.12.2017 
 

 38.  Raportul Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi cu privire la Proiectul de Lege pentru 
modificarea art.18 alin.(2) din Legea nr.334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a 
campaniilor electorale.. (PLx 505/2017) 

- Data depunerii raportului: 18.12.2017 
 
 

----------------------------------------- 
18 decembrie 2017 
 

                                              Director 
                                            Sorin BERBECE 

 
 
 
                    
 
 
 
 
 
    Întocmit de  
Consilier parlamentar Adriana Ciungan 
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