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LISTA RAPOARTELOR 

depuse în perioada 5 - 10 decembrie 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 comun al Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport și al Comisiei juridice, 
de disciplină şi imunităţi cu privire la Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea art.99 din 
Legea educaţiei naţionale nr.1/2011. (Plx 73/28.02.2018) 

- Data depunerii raportului: 05.12.2018 
 

2. Raportul comun al Comisiei pentru muncă şi protecţie socială și al Comisiei pentru sănătate şi 
familie cu privire la Propunerea legislativă pentru modificarea alin.(4) al art.78 din Legea nr.448/2006 
privind protecţia şi promovarea drepturior persoanelor cu handicap. (Plx 490/26.09.2018) 

- Data depunerii raportului: 05.12.2018 
 

3. Raportul comun al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi și al Comisiei pentru sănătate şi 
familie cu privire la Cererea de reexaminare a Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 
privind reforma în domeniul sănătăţii. (PLx 45/2017/31.10.2018) 

- Data depunerii raportului: 05.12.2018 
 

4. Raportul comun al Comisiei pentru muncă şi protecţie socială și al Comisiei juridice, de 
disciplină şi imunităţi cu privire la Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.272/2004 privind 
protecţia şi promovarea drepturilor copilului. (Plx 629/24.10.2018) 

- Data depunerii raportului: 05.12.2018 
 

5. Raportul comun al Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor 
naţionale și al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi cu privire la Propunerea legislativă privind 
organizarea şi funcţionarea Institutului Român pentru Drepturile Omului. (Plx 415/03.09.2018) 

- Data depunerii raportului: 05.12.2018 
 

6. Raportul comun al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, al Comisiei pentru transporturi 
şi infrastructură și al Comisiei pentru industrii şi servicii cu privire la Proiectul de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.14/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.195/2001 privind circulaţia pe drumurile publice. (PLx 421/06.11.2017) 

- Data depunerii raportului: 05.12.2018 
 

7. Raportul comun, suplimentar al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, al Comisiei 
pentru transporturi şi infrastructură și al Comisiei pentru industrii şi servicii cu privire la Proiectul de 
Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.21/2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice. (PLx 37/09.02.2015) 

- Data depunerii raportului: 05.12.2018 
 

8. Raportul comun al Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii 
specifice și al Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională cu privire la Proiectul de 
Lege privind întreţinerea animalelor de serviciu sau destinate serviciului scoase din funcţiune sau 
declasate care aparţin instituţiilor şi structurilor publice din România. (PLx 495/03.10.2018) 

- Data depunerii raportului: 05.12.2018 
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9. Raportul Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice cu 
privire la Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă nr.3/2015 pentru aprobarea 
schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art.2 din 
Legea nr.36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură.                
(Plx 208/22.05.2017) 

- Data depunerii raportului: 05.12.2018 
 

10. Raportul comun al Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor și al Comisiei 
pentru sănătate şi familie cu privire la Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii. (PLx 593/22.10.2018) 

- Data depunerii raportului: 05.12.2018 
 

11. Raportul Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci cu privire la Propunerea legislativă pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal. (Plx 683/05.11.2018) 

- Data depunerii raportului: 06.12.2018 
 

12. Raportul Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci cu privire la Propunerea legislativă pentru 
completarea art.60 şi art.154 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal. (Plx 663/31.10.2018) 

- Data depunerii raportului: 06.12.2018 
 

13. Raportul Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci cu privire la Propunerea legislativă pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal. (Plx 643/29.10.2018) 

- Data depunerii raportului: 06.12.2018 
 

14. Raportul Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci cu privire la Proiectul de Lege privind 
aprobarea participării României la sistemul Naţiunilor Unite al Echipelor de evaluare şi coordonare în caz 
de dezastre, precum şi pentru completarea anexei nr.1 la Ordonanţa Guvernului nr.41/1994 privind 
autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este 
parte. (PLx 645/29.10.2018) 

- Data depunerii raportului: 06.12.2018 
 

15. Raportul Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci cu privire la Proiectul de Lege pentru 
aprobarea plăţii cotizaţiei anuale în vederea participării la Centrul Internaţional pentru Cercetări 
Arhivistice, precum şi pentru completarea anexei nr.1 la Ordonanţa Guvernului nr.41/1994 privind 
autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este 
parte. (PLx 646/29.10.2018) 

- Data depunerii raportului: 06.12.2018 
 

16. Raportul Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci cu privire la Propunerea legislativă pentru 
modificarea Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal. (Plx 674/05.11.2018) 

- Data depunerii raportului: 06.12.2018 
 

17. Raportul Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci cu privire la Propunerea legislativă pentru 
abrogarea Legii nr.275 din 27 decembrie 2017 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.23/2017 
privind plata defalcată a TVA. (Plx 600/22.10.2018) 

- Data depunerii raportului: 06.12.2018 
 

18. Raportul Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci cu privire la Propunerea legislativă pentru 
modificarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal. (Plx 605/22.10.2018) 

- Data depunerii raportului: 06.12.2018 
 

19. Raportul Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci cu privire la Proiectul de Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.5/2018 privind instituirea unor măsuri pentru derularea Programului 
naţional de dezvoltare locală etapa a II-a. (PLx 580/22.10.2018) 

- Data depunerii raportului: 06.12.2018 
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20. Raportul comun al Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii 
specifice și al Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci cu privire la Proiectul de Lege privind exonerarea 
de la plată a unor obligaţii fiscale. (PLx 639/29.10.2018) 

- Data depunerii raportului: 06.12.2018 
 

21. Raportul  suplimentar al Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice cu privire la LEGEA ZOOTEHNIEI. (PLx 581/15.12.2014) 

- Data depunerii raportului: 06.12.2018 
 

22. Raportul comun al Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport și al Comisiei pentru 
buget, finanţe şi bănci cu privire la Propunerea legislativă privind stimularea achiziţionării de cărţi sau 
cărţi în format electronic, necesare îmbunătăţirii calităţii activităţii didactice, în învăţământul 
preuniversitar. (Plx 528/10.10.2018) 

- Data depunerii raportului: 06.12.2018 
 

23. Raportul comun al Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport și al Comisiei pentru 
buget, finanţe şi bănci cu privire la Propunerea legislativă privind stimularea achiziţionării de cărţi şi cărţi 
în format electronic, necesare pentru elevi, în învăţământul preuniversitar. (Plx 527/10.10.2018) 

- Data depunerii raportului: 06.12.2018 
 

24. Raportul comun al Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic și al Comisiei juridice, de 
disciplină şi imunităţi cu privire la Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative, în vederea transpunerii unor acte juridice ale Uniunii Europene în domeniul protecţiei 
mediului. (PLx 825/25.11.2015) - prioritate legislativă 

- Data depunerii raportului: 07.12.2018 
 

25. Raportul comun al Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului și al 
Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci cu privire la Propunerea legislativă pentru completarea Legii 
nr.273 din 2006 privind finanţele publice locale. (Plx 675/05.11.2018) 

- Data depunerii raportului: 10.12.2018 
 
 

_________________ 
10 decembrie 2018 

 
 
 
 

 
 

                                                                                           Director 
                                                                                            Sorin BERBECE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              Întocmit de, 
Consilier parlamentar Drăgan Daniel 


