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LISTA RAPOARTELOR 

depuse în perioada 27 martie - 1 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 suplimentar al Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice cu privire la Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.20/2018 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 555/17.10.2018) 

- Data depunerii raportului: 27.03.2019 
 

2. Raportul Comisiei pentru muncă şi protecţie socială cu privire la Proiectul de Lege pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.111/2010 privind concediul şi 
indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor  și la Proiectul de Lege pentru completarea art.24 din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea 
copiilor. (PLx 132/13.03.2019; PLx 55/01.02.2017) 

- Data depunerii raportului: 27.03.2019 
 

3. 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 
instituirea "Zilei Dramaturgiei Româneşti". (PLx 67/25.02.2019) 

- Data depunerii raportului: 27.03.2019 
 

4. Raportul comun al Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului și al  
Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi cu privire la Cererea de reexaminare a Legii pentru 
completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali. (PLx 542/2015/26.09.2016) 

- Data depunerii raportului: 27.03.2019 
 

5. Raportul comun, suplimentar al Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea 
teritoriului și al  Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi cu privire la Proiectul de Lege privind 
modificarea şi completarea Legii 115/2015 pentru alegerea autorităţilor aministraţiei publice locale, 
pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr.215/2001, precum şi pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali. (PLx 297/27.06.2016) 

- Data depunerii raportului: 27.03.2019 
 

6. Raportul comun, suplimentar al Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare al  
Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi cu privire la Propunerea legislativă pentru modificarea Legii 
nr.31/1990 Legea societăţilor. (PLx 297/07.05.2018) 

- Data depunerii raportului: 27.03.2019 
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7. Raportul Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului cu privire la 

Proiectul de Lege pentru completarea art.10 din Legea nr.7/2006 privind statutul funcţionarului public 
parlamentar. (PLx 61/25.02.2019) 

- Data depunerii raportului: 27.03.2019 
 

8. Raportul comun al Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci și al Comisiei pentru mediu şi 
echilibru ecologic cu privire la Proiectul de Lege privind completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.34/2015 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbţiei fondurilor externe 
nerambursabile. (PLx 62/25.02.2019) 

- Data depunerii raportului: 27.03.2019 
 

9. Raportul Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic cu privire la Propunerea legislativă pentru 
modificarea Legii nr.211/2011 privind regimul deşeurilor. (Plx 69/26.02.2018) 

- Data depunerii raportului: 27.03.2019 
 

10. Raportul comun al Comisiei pentru muncă şi protecţie socială al Comisiei juridice, de 
disciplină şi imunităţi cu privire la Proiectul de Lege pentru completarea Legii 76/2002 privind sistemul 
asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă. (PLx 626/24.10.2018) 

- Data depunerii raportului: 27.03.2019 
 

11. Raportul Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor cu privire la Proiectul de 
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.112/2018 privind accesibilitatea site-urilor 
web şi a aplicaţiilor mobile ale organismelor din sectorul public. (PLx 82/04.03.2019) 

- Data depunerii raportului: 27.03.2019 
 

12. Raportul Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor cu privire la Proiectul de 
Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.2/2019 privind modificarea şi completarea Legii 
nr.362/2018 privind asigurarea unui nivel comun ridicat de securitate a reţelelor şi sistemelor informatice. 
(PLx 89/04.03.2019) 

- Data depunerii raportului: 27.03.2019 
 

13. Raportul comun al Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului al  
Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi cu privire la Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei 
de urgenţã a Guvernului nr.99/2018 pentru modificarea Legii nr.255/2010 privind exproprierea pentru 
cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local.                
(PLx 30/11.02.2019) 

- Data depunerii raportului: 28.03.2019 
 

14. Raportul Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci cu privire la Propunerea legislativă pentru 
modificarea Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală. (Plx 75/25.02.2019) 

- Data depunerii raportului: 28.03.2019 
 

15. Raportul comun al Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii 
specifice 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: 01.04.2019 
 

16. Raportul comun al Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului al  
Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci cu privire la Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.113/2018 pentru modificarea şi completarea art.38 din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte 
normative şi prorogarea unor termene. (PLx 83/04.03.2019) 

- Data depunerii raportului: 01.04.2019 
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17. Raportul comun al Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului al  

Comisiei pentru industrii şi servicii cu privire la Propunerea legislativă pentru completarea Legii 
serviciului de alimentare cu apă şi canalizare nr.241/2006. (Plx 65/25.02.2019) 

- Data depunerii raportului: 01.04.2019 
 

18. Raportul comun al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi al  Comisiei pentru industrii şi 
servicii cu privire la Propunerea legislativă pentru modificarea Legii concurenţei nr.21/1996.               
(Plx 72/25.02.2019) 

- Data depunerii raportului: 01.04.2019 
 
 
 

_______________ 
1 aprilie 2019 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                                                           Director 
                                                                                            Sorin BERBECE 

            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             Întocmit de, 
Consilier parlamentar Drăgan Daniel 


