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LISTA RAPOARTELOR 
depuse în perioada 27 - 28 februarie 2018 
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 Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi cu privire la Propunerea legislativă pentru 

modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, 
conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin 
Legea nr.49/2011. (Plx 518/04.12.2017) 

- Data depunerii raportului: 27.02.2018 
 
2. Raportul Comisiei pentru muncă şi protecţie socială cu privire la Proiectul de Lege pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.                              
(PLx 32/01.02.2017) 

- Data depunerii raportului: 27.02.2018 
 
3. Raportul Comisiei pentru muncă şi protecţie socială cu privire la Propunerea legislativă privind 

modificarea Art.2, alin.(1), Art.3 din Legea nr.186/2016 privind unele măsuri în domeniul asigurării unor 
categorii de persoane în sistemul public de pensii şi a Art.2, alin.(1) şi Art.5, alin.(3) din ANEXA: 
CONTRACT DE ASIGURARE SOCIALĂ. (Plx 491/27.11.2017) 

- Data depunerii raportului: 27.02.2018 
 
4. Raportul Comisiei pentru muncă şi protecţie socială cu privire la Propunerea legislativă privind 

modificarea Art.2, alin.(1), Art.3 din Legea nr.186/2016 privind unele măsuri în domeniul asigurării unor 
categorii de persoane în sistemul public de pensii şi a Art.2, alin.(1) şi Art.5, alin.(3) din ANEXA: 
CONTRACT DE ASIGURARE SOCIALĂ. (Plx 491/27.11.2017) 

- Data depunerii raportului: 27.02.2018 
 
5. Raportul Comisiei pentru muncă şi protecţie socială cu privire la Proiectul de Lege pentru 

completarea art.8 din Decretul-Lege nr.118 /1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate 
din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în 
străinătate ori constituite în prizonieri. (PLx 558/07.12.2017) 

- Data depunerii raportului: 27.02.2018 
 
6. Raportul comun al  Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci și al Comisiei pentru muncă şi 

protecţie socială cu privire la Propunerea legislativă privind restituitrea diferenţelor salariale personalului 
din sectorul bugetar, determinate de măsurile de reducere salariale dispuse în temeiul art.1 din Legea 
nr.118/2010. (Plx 279/12.09.2017) 

- Data depunerii raportului: 27.02.2018 
 
7. Raportul comun al  Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport și al Comisiei pentru 

muncă şi protecţie socială cu privire la Cererea de reexaminare a Legii pentru completarea Legii 
educaţiei naţionale nr.1/2011. (PLx 20/2017/13.11.2017) 

- Data depunerii raportului: 27.02.2018 
 
8. Raportul comun al  Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport și al Comisiei pentru 

muncă şi protecţie socială cu privire la Cererea de reexaminare a Legii pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.319/2003 privind Statutul personalului de cercetare - dezvoltare, publicată în Monitorul Oficial 
al României, Partea I, nr.530 din 23 iulie 2003. (PLx 489/2016/12.02.2018) 

- Data depunerii raportului: 27.02.2018 

http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=11&leg=2012&cam=2&pag=comp20130408
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=5&leg=2016&cam=2&pag=comp20171220
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=5&leg=2016&cam=2&pag=comp20171220
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=12&leg=2016&cam=2&pag=comp20180207
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=12&leg=2016&cam=2&pag=comp20180207
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=12&leg=2016&cam=2&pag=comp20180207
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=12&leg=2016&cam=2&pag=comp20180207
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=12&leg=2016&cam=2&pag=comp20180207
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=12&leg=2016&cam=2&pag=comp20180207
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=12&leg=2016&cam=2&pag=comp20180207
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=12&leg=2016&cam=2&pag=comp20180207
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=12&leg=2016&cam=2&pag=comp20180207
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=12&leg=2016&cam=2&pag=comp20180207
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=12&leg=2016&cam=2&pag=comp20180207
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=12&leg=2016&cam=2&pag=comp20180207
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=12&leg=2016&cam=2&pag=comp20180207
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=12&leg=2016&cam=2&pag=comp20180207
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=12&leg=2016&cam=2&pag=comp20180207
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=12&leg=2016&cam=2&pag=comp20180207
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=12&leg=2016&cam=2&pag=comp20180207
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=12&leg=2016&cam=2&pag=comp20180207
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=12&leg=2016&cam=2&pag=comp20180207
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=12&leg=2016&cam=2&pag=comp20180207
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=12&leg=2016&cam=2&pag=comp20180207
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=12&leg=2016&cam=2&pag=comp20180207
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=12&leg=2016&cam=2&pag=comp20180207
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9. Raportul  Comisiei pentru muncă şi protecţie socială cu privire la Proiectul de Lege pentru 

completarea alin.(1) al art.139 din Legea nr.53/2003 - Codul Muncii. (PLx 68/26.02.2018) 
- Data depunerii raportului: 27.02.2018 
 
 
 
 

________________ 
28 februarie 2018 

 
 
 
 
 
 

 
                                              Director 

                                            Sorin BERBECE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              Întocmit de, 
Consilier parlamentar Drăgan Daniel 
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