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LISTA RAPOARTELOR 
depuse în perioada 16 - 22 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 comun al Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii 

specifice, Comisiei pentru industrii şi servicii și al Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea 
teritoriului cu privire la Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii serviciilor comunitare 
de utilităţi publice nr.51/2006. (PLx 58/26.02.2018)   

- Data depunerii raportului: 16.05.2018 
 
2. Raportul comun al Comisiei pentru muncă şi protecţie socială și al Comisiei pentru buget, 

finanţe şi bănci cu privire la Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.114/2017 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru personalul încadrat în unităţile 
sanitare. (PLx 138/26.03.2018)   

- Data depunerii raportului: 16.05.2018 
 
3. Raportul Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului cu privire la 

Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.115/2017 pentru modificarea 
şi completarea unor acte normative. (PLx 131/19.03.2018)   

- Data depunerii raportului: 16.05.2018 
 
4. Raportul Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului cu privire la 

Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea OUG nr.97 din 2005 privind evidenţa, 
domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români republicată. (Plx 260/25.04.2018)   

- Data depunerii raportului: 16.05.2018 
 
5. Raportul Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului cu privire la 

Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.21/2018 pentru modificarea 
Ordonanţei Guvernului nr.23/2016 privind înfiinţarea Institutului Naţional de Administraţie.                           
(PLx 269/02.05.2018)   

- Data depunerii raportului: 16.05.2018 
 
6. Raportul suplimentar al Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului cu 

privire la Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.2/1968 privind organizarea 
administrativă a teritoriului României. (PLx 87/12.03.2018)   

- Data depunerii raportului: 16.05.2018 
 
7. Raportul Comisiei pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi cu privire la Proiectul de 

Lege pentru modificarea şi completarea Legii 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între 
femei şi bărbaţi. (PLx 258/25.04.2018)   

- Data depunerii raportului: 16.05.2018 
 
8. Raportul Comisiei pentru sănătate şi familie cu privire la Proiectul de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.19/2018 pentru încredinţarea către Compania Naţională 
"Unifarm" - S.A a serviciului de interes economic general în vederea realizării activităţii de aprovizionare 
cu medicamente necesare asigurării activităţii de prevenire a deceselor şi agravării bolilor generate de 
lipsa imunoglobulinei umane şi suplimentarea bugetului Ministerului Sănătăţii din Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018. (PLx 268/02.05.2018)   

- Data depunerii raportului: 16.05.2018 
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9. Raportul Comisiei pentru sănătate şi familie cu privire la Cererea de reexaminare a Legii 

pentru modificarea şi completarea Legii nr.266/2008 privind modul în care funcţionează farmaciile şi 
cum se vând medicamentele. (PLx 804/2015/19.09.2016)   

- Data depunerii raportului: 16.05.2018 
 
10. Raportul Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci cu privire la Proiectul de Lege privind 

aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.113/2017 pentru prorogarea unui termen.                             
(PLx 101/12.03.2018)   

- Data depunerii raportului: 17.05.2018 
 
11. Raportul Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci cu privire la Proiectul de Lege privind 

aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.30/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr.207/2015 
privind Codul de procedură fiscală. (PLx 358/17.10.2010)   

- Data depunerii raportului: 17.05.2018 
 
12. Raportul Comisiei pentru muncă şi protecţie socială cu privire la Proiectul de Lege pentru 

ratificarea Acordului de securitate socială între România şi Republica Orientală a Uruguayului, semnat la 
Montevideo, la 13 septembrie 2017. (PLx 231/23.04.2018)   

- Data depunerii raportului: 17.05.2018 
 
13. Raportul Comisiei pentru industrii şi servicii cu privire la Proiectul de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei Guvernului nr.15/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.58/1998 
privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de turism în România. (PLx 509/04.12.2017)   

- Data depunerii raportului: 17.05.2018 
 
14. Raportul comun al Comisiei pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi și al Comisiei 

juridică, de disciplină şi imunităţi  cu privire la Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie. (PLx 207/16.04.2018)   

- Data depunerii raportului: 17.05.2018 
 
15. Raportul suplimentar al Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci cu privire la Proiectul de 

Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.99/2006 privind 
instituţiile de credit şi adecvarea capitalului. (PLx 427/10.10.2016)   

- Data depunerii raportului: 17.05.2018 
 
16. Raportul Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice cu 

privire la Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.4/2018 privind 
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 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 200/16.04.2018)   

- Data depunerii raportului: 22.05.2018 
 
17. Raportul comun al Comisiei pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi și al Comisiei 

juridică, de disciplină şi imunităţi  cu privire la Proiectul de Lege privind modificarea şi completarea 
Legii nr.217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie. (PLx 233/23.04.2018)   

- Data depunerii raportului: 22.05.2018 
 
 

________________ 
22 mai 2018 

 
 

                                              Director 
                                            Sorin BERBECE 

 
 

              Întocmit de, 
Consilier parlamentar Drăgan Daniel 
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