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LISTA RAPOARTELOR 
depuse în perioada 23 - 25 aprilie 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 pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională cu privire la Proiectul 

de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.9/2018 privind abrogarea art.1 alin.(4) 
din Legea nr.222/2017 pentru realizarea "Capabilităţii de apărare aeriană cu baza la sol" aferentă 
programului de înzestrare esenţial "Sistem de rachete sol - aer cu bătaie mare (HSAM)".                            
(PLx 140/26.03.2018) 

- Data depunerii raportului: 24.04.2018 
 
2. Raportul Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice cu 

privire la Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.12/2006 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei pe filiera cerealelor şi a produselor 
procesate din cereale. (Plx 109/12.03.2018) 

- Data depunerii raportului: 24.04.2018 
 
3. Raportul Comisiei pentru muncă şi protecţie socială cu privire la Propunerea legislativă pentru 

modificarea Anexei nr.II a LEGII - CADRU nr.153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului 
plătit din fonduri publice. (PLx 116/12.03.2018) 

- Data depunerii raportului: 24.04.2018 
 
4. Raportul Comisiei pentru muncă şi protecţie socială cu privire la Propunerea legislativă pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.                               
(Plx 267/01.09.2017) 

- Data depunerii raportului: 24.04.2018 
 
5. Raportul Comisiei pentru muncă şi protecţie socială cu privire la Proiectul de Lege privind 

aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.95/2017 pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă şi pentru 
modificarea Legii nr.200/2006 privind constituirea şi utilizarea Fondului de garantare pentru plata 
creanţelor salariale. (PLx 93/12.03.2018) 

- Data depunerii raportului: 24.04.2018 
 
6. Raportul comun al Comisiei pentru muncă şi protecţie socială și al Comisiei pentru 

transporturi şi infrastructură cu privire la Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative privind personalul navigant. (PLx 488/27.11.2017) 

- Data depunerii raportului: 24.04.2018 
 
7. Raportul comun al Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci și al Comisiei pentru comunităţile 

de români din afara graniţelor ţării cu privire la Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţã a Guvernului nr.85/2017 pentru modificarea art.5 din Legea nr.299/ 2007 privind sprijinul 
acordat românilor de pretutindeni, precum şi pentru acordarea unor burse de studii etnicilor români cu 
domiciliul stabil în Ucraina. (PLx 50/26.02.2018) 

- Data depunerii raportului: 24.04.2018 
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8. Raportul Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi cu privire la Proiectul de Lege privind 

măsurile alternative de executare a pedepselor privative de libertate. (PLx 456/13.11.2017) 
- Data depunerii raportului: 24.04.2018 
 
9. Raportul Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi cu privire la Proiectul de Lege pentru 

modificarea şi completarea Legii nr. 102/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii 
Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, precum şi pentru abrogarea Legii 
nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera 
circulaţie a acestor date. (PLx 181/10.04.2018) 

- Data depunerii raportului: 24.04.2018 
 
10. Raportul Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi cu privire la Proiectul de Lege pentru 

modificarea şi completarea Legii nr. 102/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii 
Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, precum şi pentru abrogarea Legii 
nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera 
circulaţie a acestor date. (PLx 181/10.04.2018) 

- Data depunerii raportului: 24.04.2018 
 
11. Raportul comun al Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport și al Comisiei pentru 

administraţie publică şi amenajarea teritoriului cu privire la Propunerea legislativă pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.1/2011 privind educaţia naţională şi a Legii nr.263/2007 privind înfiinţarea, 
organizarea şi funcţionarea creşelor. (Plx 4/01.02.2018) 

- Data depunerii raportului: 24.04.2018 
 
 
 
 
 

________________ 
25 aprilie 2018 

 
 
 
 
 
 
 

                                              Director 
                                            Sorin BERBECE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
              Întocmit de, 
Consilier parlamentar Drăgan Daniel 

http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=11&leg=2016&cam=2&pag=comp20170201
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=11&leg=2016&cam=2&pag=comp20170201
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=11&leg=2016&cam=2&pag=comp20170201
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=9&leg=2016&cam=2&pag=comp20180404
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=6&leg=2016&cam=2&pag=comp20180418
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=6&leg=2016&cam=2&pag=comp20180418
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=6&leg=2016&cam=2&pag=comp20180418

	DEPARTAMENTUL LEGISLATIV
	Direcţia pentru lucrările şi secretariatul comisiilor
	LISTA RAPOARTELOR
	1. Raportul Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională cu privire la Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.9/2018 privind abrogarea art.1 alin.(4) din Legea nr.222/2017 pentru realizarea "Capabili...
	- Data depunerii raportului: 24.04.2018
	2. Raportul Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice cu privire la Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.12/2006 pentru stabilirea unor măsuri de re...
	- Data depunerii raportului: 24.04.2018
	3. Raportul Comisiei pentru muncă şi protecţie socială cu privire la Propunerea legislativă pentru modificarea Anexei nr.II a LEGII - CADRU nr.153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice. (PLx 116/12.03.2018)
	- Data depunerii raportului: 24.04.2018
	4. Raportul Comisiei pentru muncă şi protecţie socială cu privire la Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.                               (Plx 267/01.09.2017)
	- Data depunerii raportului: 24.04.2018
	5. Raportul Comisiei pentru muncă şi protecţie socială cu privire la Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.95/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi sti...
	- Data depunerii raportului: 24.04.2018
	6. Raportul comun al Comisiei pentru muncă şi protecţie socială și al Comisiei pentru transporturi şi infrastructură cu privire la Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind personalul navigant. (PLx 488/27.11.2017)
	- Data depunerii raportului: 24.04.2018
	7. Raportul comun al Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci și al Comisiei pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării cu privire la Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.85/2017 pentru modificarea art...
	- Data depunerii raportului: 24.04.2018
	8. Raportul Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi cu privire la Proiectul de Lege privind măsurile alternative de executare a pedepselor privative de libertate. (PLx 456/13.11.2017)
	- Data depunerii raportului: 24.04.2018
	9. Raportul Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi cu privire la Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 102/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor...
	- Data depunerii raportului: 24.04.2018
	10. Raportul Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi cu privire la Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 102/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelo...
	- Data depunerii raportului: 24.04.2018
	11. Raportul comun al Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport și al Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului cu privire la Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.1/2011 privind educaţia ...
	- Data depunerii raportului: 24.04.2018


