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LISTA RAPOARTELOR 

depuse în perioada 10 - 15 aprilie 2019 
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 sănătate şi familie, al Comisiei pentru muncă şi protecţie 
socială și al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi cu privire la Cererea de reexaminare a Legii 
pentru modificarea şi completarea Legii nr.8/2016 privind înfiinţarea mecanismelor prevăzute de 
Convenţia privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi. (PLx 30/2018/25.02.2019) 

- Data depunerii raportului: 10.04.2019 
 

2. Raportul comun al Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului și al 
Comisiei pentru transporturi şi infrastructură cu privire la Propunerea legislativă pentru modificarea 
art.3 din Legea nr.363/2006 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea I - 
Reţele de transport. (Plx 92/04.03.2019) 

- Data depunerii raportului: 10.04.2019 
 

3. Raportul comun al Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului și al 
Comisiei pentru industrii şi servicii cu privire la Proiectul de Lege pentru completarea alin.(1) al art.7 din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare 
locală. (PLx 745/12.12.2018) 

- Data depunerii raportului: 10.04.2019 
 

4. Raportul comun al Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului și al 
Comisiei pentru industrii şi servicii cu privire la Propunerea legislativă pentru completarea art.7 alin.(1) 
din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.28/2013 pentru aprobarea Programului Naţional de Dezvoltare 
Locală. (Plx 44/11.02.2019) 

- Data depunerii raportului: 10.04.2019 
 

5. Raportul Comisiei pentru industrii şi servicii cu privire la Proiectul de Lege pentru modificarea 
şi completarea Legii nr.10/1995 privind calitatea în construcţii. (PLx 161/25.03.2019) 

- Data depunerii raportului: 10.04.2019 
 

6. Raportul Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului cu privire la 
Proiectul de Lege pentru modificarea art.15 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.97/2005 privind 
evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români. (PLx 196/27.03.2019) 

- Data depunerii raportului: 10.04.2019 
 

7. Raportul Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului cu privire la 
Proiectul de Lege privind combaterea birocraţiei în activitatea de relaţii cu publicul a autorităţilor şi 
instituţiilor publice centrale şi locale. (PLx 195/27.03.2019) 

- Data depunerii raportului: 10.04.2019 
 

8. Raportul Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului cu privire la 
Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.97/2005 
privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români. (PLx 185/27.03.2019) 

- Data depunerii raportului: 10.04.2019 
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9. Raportul Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului cu privire la 
Propunerea legislativă pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.97/2005 privind 
evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români. (Plx 172/25.03.2019) 

- Data depunerii raportului: 10.04.2019 
 

10. Raportul comun al Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului și al 
Comisiei pentru industrii şi servicii cu privire la Propunerea legislativă pentru completarea art.100 din 
Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici. (Plx 127/13.03.2019) 

- Data depunerii raportului: 10.04.2019 
 

11. Raportul suplimentar al Comisiei pentru industrii şi servicii cu privire la Cererea de 
reexaminare a Legii pentru completarea Legii serviciului public de alimentare cu energie termică 
nr.325/2006. (PLx 567/2008/17.10.2018) 

- Data depunerii raportului: 10.04.2019 
 

12. Raportul Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi cu privire la Proiectul de Lege privind 
completarea art.903 din Legea nr.134/ 2010 privind Codul de procedură civilă. (PLx 556/07.12.2017) 

- Data depunerii raportului: 10.04.2019 
 

13. Raportul Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi cu privire la Proiectul de Lege pentru 
completarea Legii nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă. (PLx 436/06.11.2017) 

- Data depunerii raportului: 10.04.2019 
 

14. Raportul Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi cu privire la Propunerea legislativă 
privind completarea Legii nr.90 din 26 martie 2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului 
României şi a ministerelor. (Plx 109/11.03.2019) 

- Data depunerii raportului: 10.04.2019 
 

15. Raportul Comisiei pentru industrii şi servicii cu privire la Proiectul de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.108/2018 privind modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.10/2017 pentru stimularea înfiinţării de noi întreprinderi mici şi mijlocii.               
(PLx 56/25.02.2019) 

- Data depunerii raportului: 10.04.2019 
 

16. Raportul Comisiei pentru industrii şi servicii cu privire la Proiectul de Lege pentru 
modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.44 /2008 privind desfăşurarea activităţilor economice 
de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile inidividuale şi întreprinderile familiale.                
(PLx 197/27.03.2019) 

- Data depunerii raportului: 10.04.2019 
 

17. Raportul Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice cu 
privire la Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.3/2019 pentru modificarea şi 
completarea art.8 din Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.34/2000 privind produsele agroalimentare 
ecologice. (PLx 117/11.03.2019) 

- Data depunerii raportului: 10.04.2019 
 

18. 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 
privind modificarea şi completerea Legii nr.526/2003 pentru aprobarea Programului naţional de 
dezvoltare a turismului "Schi în România". (PLx 172/04.04.2018) 

- Data depunerii raportului: 10.04.2019 
 

19. Raportul Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport cu privire la Propunerea 
legislativă pentru modificarea art.29 alin.(2) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011.                
(Plx 141/18.03.2019) 

- Data depunerii raportului: 10.04.2019 
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20. Raportul comun al Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport, al Comisiei pentru 
muncă şi protecţie socială și al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi cu privire la Cererea de 
reexaminare a Legii 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 12/2017/18.02.2019) 

- Data depunerii raportului: 10.04.2019 
 

21. Raportul Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională cu privire la 
Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între România şi Ungaria privind protecţia reciprocă a 
informaţiilor clasificate, semnat la Bucureşti, la 3 octombrie 2018. (PLx 211/03.04.2019) 

- Data depunerii raportului: 10.04.2019 
 
 
 

______________ 
15 aprilie 2019 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                                                           Director 
                                                                                            Sorin BERBECE 

            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             Întocmit de, 
Consilier parlamentar Drăgan Daniel 


