
DEPARTAMENTUL LEGISLATIV 
Direcţia pentru lucrările şi secretariatul comisiilor 

 
 
 
 

LISTA RAPOARTELOR 
depuse în perioada 22 - 29 mai 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 juridică, de disciplină şi imunităţi  cu privire la Cererea de reexaminare a 

Legii privind modificarea şi completarea Legii nr.47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii 
Constituţionale. (PLx 147/2017/07.05.2018)   

- Data depunerii raportului: 22.05.2018 
 
2. Raportul Comisiei pentru muncă şi protecţie socială cu privire la Proiectul de Lege pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.53/2003 - Codul muncii. (PLx 148/26.03.2018)   
- Data depunerii raportului: 23.05.2018 
 
3. Raportul Comisiei juridică, de disciplină şi imunităţi  cu privire la Cererea de reexaminare a 

Legii privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.61/2015 pentru prorogarea termenului 
de intrare în vigoare a Legii nr.151/2015 privind procedura insolvenţei persoanelor fizice.                            
(PLx 100/2016/29.05.2017)   

- Data depunerii raportului: 23.05.2018 
 
4. Raportul Comisiei juridică, de disciplină şi imunităţi  cu privire la Proiectul de Lege pentru 

ratificarea Acordului de cooperare privind parteneriatul şi dezvoltarea între Uniunea Europeană şi statele 
membre ale acesteia, pe de o parte, şi Republica Islamică Afganistan, pe de altă parte, semnat la 
Munchen, la 18 februarie 2017. (PLx 311/14.05.2018)   

- Data depunerii raportului: 23.05.2018 
 
5. Raportul Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului cu privire la 

Propunerea legislativă pentru modificarea alin.(3) al art.25 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011.               
(Plx 157/28.03.2018)   

- Data depunerii raportului: 23.05.2018 
 
6. Raportul comun al Comisiei pentru industrii şi servicii și al Comisiei pentru muncă şi protecţie 

socială cu privire la Propunerea legislativă pentru dezvoltarea antreprenoriatului validat de piaţă şi 
stimularea creării de noi locuri de muncă. (Plx 592/18.12.2017)   

- Data depunerii raportului: 23.05.2018 
 
7. Raportul comun al Comisiei pentru industrii şi servicii și al Comisiei pentru transporturi şi 

infrastructură cu privire la Proiectul de Lege pentru completarea art. 19 din Ordonanţa Guvernului 
nr.27/2011 privind transporturile rutiere. (PLx 149/26.03.2018)   

- Data depunerii raportului: 23.05.2018 
 
8. Raportul comun al Comisiei pentru transporturi şi infrastructură, Comisiei pentru industrii şi 

servicii 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 454/13.11.2017)   

- Data depunerii raportului: 23.05.2018 
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9. Raportul comun al Comisiei pentru transporturi şi infrastructură, Comisiei pentru industrii şi 
servicii și al Comisiei juridică, de disciplină şi imunităţi  cu privire la Proiectul de Lege pentru 
completarea art.111 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile 
publice. (PLx 555/07.12.2017)   

- Data depunerii raportului: 23.05.2018 
 
10. Raportul comun al Comisiei pentru transporturi şi infrastructură, Comisiei pentru industrii şi 

servicii și al Comisiei juridică, de disciplină şi imunităţi  cu privire la Propunerea legislativă pentru 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice. 
(PLx 117/12.03.2018)   

- Data depunerii raportului: 23.05.2018 
 
11. Raportul comun al Comisiei pentru sănătate şi familie și al Comisiei pentru muncă şi 

protecţie socială cu privire la Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.8/2016 
privind înfiinţarea mecanismelor prevăzute de Convenţia privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi. 
(Plx 30/19.02.2018)   

- Data depunerii raportului: 24.05.2018 
 
12. Raportul comun al Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic și al Comisiei pentru 

agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice cu privire la Propunerea legislativă 
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.34 din 23 aprilie 2013 privind 
organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii 
fondului funciar nr.18/1991. (Plx 154/26.03.2018)   

- Data depunerii raportului: 24.05.2018 
 
13. Raportul comun al Comisiei juridică, de disciplină şi imunităţi și al Comisiei pentru 

administraţie publică şi amenajarea teritoriului cu privire la Propunerea legislativă pentru modificarea şi 
completarea punctului 10 din Anexa nr.2 la Legea nr.50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcţii. 
(Plx 178/04.04.2018)   

- Data depunerii raportului: 24.05.2018 
 
14. Raportul comun al Comisiei juridică, de disciplină şi imunităţi și al Comisiei pentru 

administraţie publică şi amenajarea teritoriului cu privire la Cererea de reexaminare a Legii privind 
completarea Legii nr.255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării 
unor obiective de interes national, judeţean şi local. (PLx 209/2016/18.04.2018) - prioritate legislativă  

- Data depunerii raportului: 24.05.2018 
 

15. Raportul comun al Comisiei pentru muncă şi protecţie socială și al Comisiei pentru 
administraţie publică şi amenajarea teritoriului cu privire la Propunerea legislativă pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.215 din 23 aprilie 2001 a administraţiei publice locale. (Plx 205/26.04.2018)   

- Data depunerii raportului: 24.05.2018 
 

16. Raportul comun al Comisiei pentru muncă şi protecţie socială și al Comisiei pentru 
administraţie publică şi amenajarea teritoriului cu privire la Proiectul de Lege privind regimul 
infrastructurii fizice a reţelelor de comunicaţii electronice, precum şi pentru stabilirea unor măsuri pentru 
reducerea costului instalării reţelelor de comunicaţii electronice. (Plx 206/26.04.2018)   

- Data depunerii raportului: 24.05.2018 
 

17. Raportul Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului cu privire la 
Proiectul de Lege pentru instituirea Zilei limbii macedonene. (PLx 308/09.05.2018)   

- Data depunerii raportului: 24.05.2018 
 

18. Raportul Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci cu privire la Proiectul de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.17/2018 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada 
de programare 2014-2020. (PLx 201/16.04.2018)   

- Data depunerii raportului: 24.05.2018 
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19. Raportul Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci cu privire la Propunerea legislativă privind 

modificarea alin.(2) al art.470 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal. (PLx 227/18.04.2018)   
- Data depunerii raportului: 24.05.2018 
 
20. Raportul Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci cu privire la Propunerea legislativă pentru 

stimularea conformării fiscale voluntare. (PLx 237/23.04.2018)   
- Data depunerii raportului: 24.05.2018 
 
21. Raportul Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci cu privire la Proiectul de Lege pentru 

modificarea art.2 din Legea nr.175/2015 privind ratificarea celui de-al treilea Protocol adiţional între 
Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova, semnat la Chişinău la 10 decembrie 2013, la 
Acordul între Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind implementarea programului 
de asistenţă tehnică şi financiară în baza unui ajutor financiar nerambursabil în valoare de 100 milioane 
de euro acordat de România Republicii Moldova, semnat la Bucureşti la 27 aprilie 2010.                            
(PLx 300/09.05.2018)   

- Data depunerii raportului: 24.05.2018 
 
22. Raportul Comisiei juridică, de disciplină şi imunităţi  cu privire la Proiectul de Lege pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de 
libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal și la Proiectul de Lege pentru 
modificarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal, pentru modificarea art.587 din Legea nr.135/2010 
privind Codul de procedură penal, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr.254/2013 privind 
executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul 
procesului penal. (PLx 553/07.12.2017; PLx469/20.11.2017)   

- Data depunerii raportului: 29.05.2018 
 
 
 
 

________________ 
29 mai 2018 

 
 
 
 
 
 
 

                                              Director 
                                            Sorin BERBECE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              Întocmit de, 
Consilier parlamentar Drăgan Daniel 
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