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LISTA RAPOARTELOR 
depuse în perioada 28 februarie - 05 martie 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 suplimentar al  Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport cu privire la 

Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii Nr.1/2011 a Educaţiei Naţionale.                
(Plx 420/06.11.2017) 

- Data depunerii raportului: 28.02.2018 
 
2. Raportul suplimentar al Comisiei pentru muncă şi protecţie socială cu privire la Proiectul de 

Lege pentru completarea art.97 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.                
(PLx 845/25.11.2015) 

- Data depunerii raportului: 28.02.2018 
 
3. Raportul Comisiei pentru muncă şi protecţie socială cu privire la Proiectul de Lege pentru 

modificarea Legii nr.263/2010 privind sistemul sistemul unitar de pensii publice. (PLx 225/03.05.2016) 
- Data depunerii raportului: 28.02.2018 
 
4. Raportul Comisiei pentru muncă şi protecţie socială cu privire la Propunerea legislativă pentru 

modificarea Legii nr.53/2003 - Codul Muncii. (Plx 497/27.11.2017) 
- Data depunerii raportului: 28.02.2018 
 
5. Raportul Comisiei pentru muncă şi protecţie socială cu privire la Proiectul de Lege pentru 

modificarea şi completarea Legii dialogului social nr.62/2011. (PLx 99/01.02.2017) 
- Data depunerii raportului: 28.02.2018 
 
6. Raportul comun al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi și al Comisiei pentru 

administraţie publică şi amenajarea teritoriului cu privire la Propunerea legislativă privind modificarea 
şi completarea Legii nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu completările şi 
modificările ulterioare. (Plx 446/13.11.2017) 

- Data depunerii raportului: 28.02.2018 
 
7. Raportul Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport cu privire la Propunerea 

legislativă pentru modificarea art.16 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011. (Plx 447/13.11.2017) 
- Data depunerii raportului: 28.02.2018 
 
8. Raportul Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi cu privire la Proiectul de Lege pentru 

modificarea art.874 alin.(1) din Legea nr.287/2009 privind Codul civil. (PLx 549/07.12.2017) 
- Data depunerii raportului: 28.02.2018 
 
9. Raportul Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi cu privire la Proiectul de Lege pentru 

ratificarea Tratatului între România şi Republica Federativă a Braziliei privind asistenţa judiciară 
reciprocă în materie penală, semnat la Brasilia, la 13 iunie 2017. (PLx 2/01.02.2018) 

- Data depunerii raportului: 28.02.2018 
 
10. Raportul Comisiei pentru industrii şi servicii cu privire la Proiectul de Lege privind 

constituirea şi menţinerea unor rezerve minime de ţiţei şi/sau produse petroliere. (PLx 364/23.10.2017) 
- Data depunerii raportului: 01.03.2018 
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11. Raportul Comisiei pentru industrii şi servicii cu privire la Proiectul de Lege pentru ratificarea 

Acordului de dialog politic şi de cooperare între Uniunea Europeană şi statele sale membre, pe de o parte, 
şi Republica Cuba, pe de altă parte, semnat la 12 decembrie 2016, la Bruxelles. (PLx 28/19.02.2018) 

- Data depunerii raportului: 01.03.2018 
 
12. Raportul comun al Comisiei pentru muncă şi protecţie socială și al Comisiei pentru buget, 

finanţe şi bănci cu privire la Propunerea legislativă pentru completarea Anexei nr.1 la Legea nr.250 din 
17 decembrie 2016 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.20/2016 pentru modificarea 
şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.57/2015 privind salarizarea personalului plătit din 
fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative. (Plx 593/18.12.2017) 

- Data depunerii raportului: 01.03.2018 
 
13. Raportul Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci cu privire la Proiectul de Lege privind 

aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.19/2017 pentru modificarea Legii nr.672/2002 privind auditul public 
intern şi pentru prorogarea termenului prevăzut la art.III pct.1 din Legea nr.191/2011 pentru modificarea 
şi completarea Legii nr.672/2002 privind auditul public intern. (PLx 434/06.11.2017) 

- Data depunerii raportului: 01.03.2018 
 
14. Raportul comun al Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională și al 

Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului cu privire la Propunerea legislativă 
pentru modificarea unor acte normative. (Plx 448/13.11.2017) 

- Data depunerii raportului: 01.03.2018 
 
 
 

________________ 
05 martie 2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                              Director 

                                            Sorin BERBECE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              Întocmit de, 
Consilier parlamentar Drăgan Daniel 
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