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LISTA RAPOARTELOR 

depuse în perioada 24 aprilie - 7 mai 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 agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii 
specifice și al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi cu privire la Proiectul de Lege pentru abrogarea 
art.II din Legea nr.231/2018 pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr.18/1991.                
(PLx 160/25.03.2019) 

- Data depunerii raportului: 24.04.2019 
 

2. Raportul comun, suplimentar al Comisiei pentru industrii şi servicii, al Comisiei pentru 
transporturi şi infrastructură și al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi cu privire la Propunerea 
legislativă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe 
drumurile publice. (Plx 601/19.12.2014) 

- Data depunerii raportului: 24.04.2019 
 

3. Raportul comun al Comisiei pentru transporturi şi infrastructură și al  Comisiei pentru muncă 
şi protecţie socială cu privire la Proiectul de Lege privind statutul personalului feroviar.                
(PLx 37/01.0.2017) 

- Data depunerii raportului: 24.04.2019 
 

4. Raportul comun al Comisiei pentru transporturi şi infrastructură și al Comisiei pentru 
industrii şi servicii cu privire la Proiectul de Lege pentru abrogarea alin.(1), (2) şi (4) ale art.40 din 
Ordonanţa Guvernului nr.27/2011 privind transporturile rutiere, precum şi pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a 
utiliza aparate de marcat electronice fiscale. (PLx 744/12.12.2018) 

- Data depunerii raportului: 24.04.2019 
 

5. Raportul Comisiei pentru industrii şi servicii cu privire la Proiectul de Lege pentru Programul 
Naţional Prima Lumină. (PLx 199/27.03.2019) 

- Data depunerii raportului: 24.04.2019 
 

6. Raportul Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci cu privire la Proiectul de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.15/2019 pentru prorogarea unor termene.                
(PLx 216/08.04.2019) 

- Data depunerii raportului: 24.04.2019 
 

7. Raportul suplimentar al Comisiei pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă cu 
privire la Propunerea legislativă privind înfiinţarea Muzeului Ororilor Comunismului.                
(Plx 582/09.09.2015) 

- Data depunerii raportului: 24.04.2019 
 

8. Raportul comun, suplimentar al Comisiei pentru industrii şi servicii și al Comisiei pentru 
mediu şi echilibru ecologic cu privire la Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 
petrolului nr.238/2004. (PLx 438/03.09.2018) 

- Data depunerii raportului: 24.04.2019 
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9. Raportul Comisiei pentru muncă şi protecţie socială cu privire la Proiectul de Lege privind 
cerinţele de creştere a mobilităţii salariaţilor între statele membre prin îmbunătăţirea dobândirii şi 
păstrării drepturilor la pensie suplimentară. (PLx 143/20.03.2019) 

- Data depunerii raportului: 24.04.2019 

 
10. Raportul comun al Comisiei pentru industrii şi servicii, al Comisiei pentru buget, finanţe şi 

bănci și al  Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului cu privire la Proiectul de 
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.10/2019 privind stabilirea unor măsuri 
privind finanţarea investiţiilor în turism şi modificarea unor acte normative. (PLx 179/27.03.2019) 

- Data depunerii raportului: 24.04.2019 

 
11. Raportul Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci cu privire la Proiectul de Lege pentru 

aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.18/2019 privind modificarea şi completarea art.II din 
Legea nr.145/2018 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.18/2018 privind adoptarea 
unor măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative.                
(PLx 223/10.04.2019) 

- Data depunerii raportului: 24.04.2019 

 
12. Raportul comun al Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic, al Comisiei pentru industrii şi 

servicii al Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice și al 
Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi cu privire la Proiectul de Lege privind unele măsuri necesare 
pentru implementarea proiectelor de importanţă naţională în domeniul energiei electrice.               
(PLx 506/08.10.2018) 

- Data depunerii raportului: 24.04.2019 

 
13. Raportul comun al Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, al 

Comisiei pentru industrii şi servicii al Comisiei pentru transporturi şi infrastructură și al Comisiei 
juridice, 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 729/28.11.2018) 

- Data depunerii raportului: 24.04.2019 

 
14. Raportul comun al Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci și al Comisiei pentru politică 

economică, reformă şi privatizare cu privire la Proiectul de Lege privind fondul de compensare a 
investitorilor. (PLx 654/31.10.2018) 

- Data depunerii raportului: 24.04.2019 

 
15. Raportul Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice cu 

privire la Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.4/2019 privind 
transmiterea obiectivului de investiţii “Canal magistral Siret-Bărăgan” din administrarea Ministerului 
Apelor şi Pădurilor, prin Administraţia Naţională “Apele Române”, în administrarea Ministerului 
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare.                
(PLx 121/13.03.2019) 

- Data depunerii raportului: 24.04.2019 

 
16. 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 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.2/2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2018 
privind aprobarea Programului de susţinere pentru activitatea de reproducţie, incubaţie şi de creştere în 
sectorul avicol. (PLx 81/04.03.2019) 

- Data depunerii raportului: 24.04.2019 
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17. Raportul Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice cu 
privire la Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.4/2019 privind reorganizarea 
sistemului naţional de clasificare a carcaselor de bovine, porcine şi ovine, precum şi monitorizarea, 
controlul şi raportarea preţurilor de piaţă a carcaselor şi ale animalelor vii. (PLx 111/11.03.2019) 

- Data depunerii raportului: 24.04.2019 
 

18. 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 activităţii de reproducţie în sectorul de creştere a bubalinelor.                
(PLx 133/19.03.2019) 

- Data depunerii raportului: 24.04.2019 
 

19. Raportul suplimentar al Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic cu privire la Propunerea 
legislativă pentru modificarea art.10 alin.(14) din Legea nr.82/1993 privind constituirea Rezervaţiei 
Biosferei "Delta Dunării". (Plx 273/02.05.2018) 

- Data depunerii raportului: 24.04.2019 
 

20. Raportul comun al Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic și al Comisiei pentru 
agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice cu privire la Proiectul de Lege pentru 
modificarea lit.k) a art. 64 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul şi 
acvacultura. (PLx 126/13.03.2019) 

- Data depunerii raportului: 24.04.2019 
 

21. Raportul Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională cu privire la 
Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.384/2006 privind statutul soldaţilor şi 
gradaţilor profesionişti. (PLx 144/20.03.2019) 

- Data depunerii raportului: 02.05.2019 
 

22. Raportul comun al Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, al 
Comisiei pentru industrii şi servicii al Comisiei pentru transporturi şi infrastructură și al Comisiei 
juridice, de disciplină şi imunităţi cu privire la Propunerea legislativă pentru modificarea alin.(4) al art.9 
din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice.               
(Plx 640/29.10.2018) 

- Data depunerii raportului: 06.05.2019 
 

23. Raportul comun al Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, al 
Comisiei pentru industrii şi servicii al Comisiei pentru transporturi şi infrastructură și al Comisiei 
juridice, de disciplină şi imunităţi cu privire la Propunerea legislativă pentru modificarea alin.(2) al art.98 
din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.195 din 12/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, 
republicată. (Plx 641/29.10.2018) 

- Data depunerii raportului: 06.05.2019 
 

24. Raportul Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport cu privire la Propunerea 
legislativă pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011. (Plx 77/04.03.2019) 

- Data depunerii raportului: 07.05.2019 
 

25. Raportul Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport cu privire la Propunerea 
legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.75/2005 privind 
asigurarea calităţii educaţiei. (Plx 78/04.03.2019) 

- Data depunerii raportului: 07.05.2019 
 

26. Raportul Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport cu privire la Propunerea 
legislativă pentru modificarea şi completarea Legii educaţei naţionale nr.1/2011. (Plx 79/04.03.2019) 

- Data depunerii raportului: 07.05.2019 
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27. Raportul Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport cu privire la Propunerea 
legislativă privind modificarea art.277 din Legea nr.1/2011 a educaţiei naţionale. (Plx 210/01.04.2019) 

- Data depunerii raportului: 07.05.2019 
 

28. Raportul Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport cu privire la Proiectul de Lege 
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.23/2019 pentru completarea Legii educaţiei 
naţionale nr.1/2011, instituirea unor derogări şi prorogarea unor termene. (PLx 229/15.04.2019) 

- Data depunerii raportului: 07.05.2019 
 

29. Raportul Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic cu privire la Proiectul de Lege privind 
evaluarea şi gestionarea zgomotului ambiant. (PLx 95/06.03.2019) 

- Data depunerii raportului: 07.05.2019 
 
 
 
 

______________ 
7 mai 2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                           Director 
                                                                                            Sorin BERBECE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              Întocmit de, 
Consilier parlamentar Drăgan Daniel 


