
DEPARTAMENTUL LEGISLATIV 
Direcţia pentru lucrările şi secretariatul comisiilor 

 
 
 
 
 

LISTA RAPOARTELOR 
depuse în perioada 29 mai - 04 iunie 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 juridică, de disciplină şi imunităţi și al Comisiei pentru 

administraţie publică şi amenajarea teritoriului cu privire la Propunerea legislativă pentru modificarea 
literei h1, alin.(2) al art.9 şi a literei g1), alin.(2) al art.15 din Legea nr.393/2004 privind Statutul aleşilor 
locali. (Plx 228/23.04.2018)   

- Data depunerii raportului: 29.05.2018 
 
2. Raportul Comisiei pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă cu privire la Propunerea 

legislativă pentru modificarea şi completarea Legii audiovizualului nr.504/2002. (Plx 89/12.03.2018)   
- Data depunerii raportului: 29.05.2018 
 
3. Raportul Comisiei pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă cu privire la Propunerea 

legislativă pentru modificarea şi completarea Legii audiovizualului nr.504/2002 cu modificările şi 
completările ulterioare. (Plx 187/10.04.2018)   

- Data depunerii raportului: 29.05.2018 
 
4. Raportul comun, suplimentar al Comisiei pentru industrii şi servicii și al Comisiei juridice, de 

disciplină şi imunităţi cu privire la Propunerea legislativă de modificare a Legii concurenţei nr.21 din 30 
aprilie 1996, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.153 din 29 februarie 2016, cu 
modificările şi completările ulterioare. (Plx 582/18.12.2017) 

- Data depunerii raportului: 30.05.2018 
 
5. Raportul comun, suplimentar al Comisiei pentru industrii şi servicii și al Comisiei juridice, de 

disciplină şi imunităţi cu privire la Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.39/2017 privind acţiunile de despăgubire în cazurile de încălcare a dispoziţiilor legislaţiei 
în materie de concurenţă, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr.21/1996.                               
(PLx 326/10.10.2017) 

- Data depunerii raportului: 30.05.2018 
 
6. Raportul comun al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi și al Comisiei pentru egalitatea 

de şanse pentru femei şi bărbaţi cu privire la Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.217/ 2003 privind prevenirea şi combaterea violenţei în familie. (PLx 93/01.02.2017)   

- Data depunerii raportului: 30.05.2018 
 
7. Raportul Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională cu privire la 

Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu 
modificările şi completările ulterioare. (Plx 46/26.02.2018)   

- Data depunerii raportului: 30.05.2018 
 
8. Raportul Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională cu privire la Proiectul 

de Lege pentru modificarea art.1 din Legea nr.443/2002 privind înfiinţarea Universităţii "Spiru Haret" din 
Bucureşti. (PLx 294/07.05.2018)   

- Data depunerii raportului: 30.05.2018 
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9. Raportul Comisiei pentru politică externă cu privire la Proiectul de Lege privind emiterea 
cărţilor de identitate speciale membrilor misiunilor diplomatice, oficiilor consulare şi reprezentanţelor 
organizaţiilor internaţionale acreditate în România. (PLx 287/07.05.2018)   

- Data depunerii raportului: 30.05.2018 
 
10. Raportul comun al Comisiei pentru industrii şi servicii și al Comisiei juridice, de disciplină şi 

imunităţi cu privire la Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.98/2016 privind 
achiziţiile publice şi pentru completarea Legii nr.99/2016 privind achiziţiile sectoriale.                                  
(PLx 208/16.04.2018) 

- Data depunerii raportului: 31.05.2018 
 
11. Raportul comun al Comisiei pentru industrii şi servicii și al Comisiei juridice, de disciplină şi 

imunităţi cu privire la Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.98/2017 
privind funcţia de control ex ante al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziţie 
publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi 
concesiune de servicii. (PLx 94/12.03.2018) 

- Data depunerii raportului: 31.05.2018 
 
12. Raportul comun al Comisiei pentru industrii şi servicii și al Comisiei juridice, de disciplină şi 

imunităţi cu privire la Propunerea legislativă pentru modificarea art.31 alin.(1) lit.b) din Legea privind 
achiziţiile publice nr.98/2016. (Plx 151/26.03.2018) 

- Data depunerii raportului: 31.05.2018 
 
13. Raportul Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci cu privire la Proiectul de Lege pentru 

modificarea art.19 alin.(3) din Legea contabilităţii nr.82/1991, modificarea şi completarea Legii 
societăţilor nr.31/1990, precum şi modificarea Legii nr.1/2005 privind organizarea şi funcţionarea 
cooperaţiei. (PLx 265/01.09.2017)   

- Data depunerii raportului: 24.05.2018 
 
14. Raportul comun al Comisiei pentru industrii şi servicii și al Comisiei pentru politică 

economică, reformă şi privatizare cu privire la Propunerea legislativă "Legea holdingului" și la Proiectul 
de Lege privind holdingurile. (Plx 271/03.05.2010; Plx305/10.05.2010) 

- Data depunerii raportului: 31.05.2018 
 
15. Raportul Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice cu 

privire la Propunerea legislativă privind 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 256/25.04.2018)   

- Data depunerii raportului: 31.05.2018 
 
16. Raportul Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice cu 

privire la Propunerea legislativă pentru modificarea art.15 alin.(1) şi (2) din Legea cooperaţiei agricole 
nr.566 din 2004. (Plx 264/25.04.2018)   

- Data depunerii raportului: 31.05.2018 
 
17. Raportul comun al Comisiei pentru industrii şi servicii, al Comisiei pentru transporturi şi 

infrastructură și al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi cu privire la Propunerea legislativă pentru 
completarea O.U.G.195 din 2002 privind circulaţia pe drumurile publice. (Plx 203/20.04.2016) 

- Data depunerii raportului: 31.05.2018 
 
18. Raportul Comisiei juridică, de disciplină şi imunităţi cu privire la Proiectul de Lege privind 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.131/2006 pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.508/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea în cadrul Ministerului Public a Direcţiei de 
Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism. (PLx 7/05.02.2007)   

- Data depunerii raportului: 31.05.2018 
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19. Raportul Comisiei juridică, de disciplină şi imunităţi cu privire la Propunerea legislativă 
pentru modificarea şi completarea Legii nr.144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 
Agenţiei Naţionale de Integritate. (Plx 186/10.04.2018)   

- Data depunerii raportului: 31.05.2018 
 
20. Raportul Comisiei juridică, de disciplină şi imunităţi cu privire la Proiectul de Lege pentru 

ratificarea Tratatului de extrădare între România şi Republica Argentina, semnat la New York, la 22 
septembrie 2017. (PLx 312/14.05.2018)   

- Data depunerii raportului: 31.05.2018 
 
21. Raportul comun al Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului și al 

Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi cu privire la Propunerea legislativă pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.115/2015 pentru alegerea autorităţilor publice locale, pentru modificarea Legii 
administraţiei publice locale nr.215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr.393/2004 
privind Statutul aleşilor locali. (Plx 222/18.04.2018) 

- Data depunerii raportului: 31.05.2018 
 
22. Raportul comun al Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului și al 

Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi cu privire la Propunerea legislativă pentru modificarea Legii 
nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi 
funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente. (Plx 198/10.08.2018) 

- Data depunerii raportului: 31.05.2018 
 
23. Raportul comun al Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului și al 

Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi cu privire la Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei 
de urgenţã a Guvernului nr.22/2018 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.5/2017 
privind stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul administraţiei publice centrale cu privire la 
Centenarul României. (PLx 270/02.05.2018) 

- Data depunerii raportului: 31.05.2018 
 
24. Raportul comun al Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului și al 

Comisiei pentru industrii şi servicii cu privire la Proiectul de Lege pentru completarea art.31 din Legea 
serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr.241/2006. (PLx 244/23.04.2018) 

- Data depunerii raportului: 31.05.2018 
 
25. Raportul Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului cu privire la 

Proiectul de Lege pentru aprobarea strategiei de dezvoltare teritorială a României. (PLx 574/11.12.2017) 
- Data depunerii raportului: 31.05.2018 
 
 
 

______________ 
04 iunie 2018 

 
 
 
 
 

                                              Director 
                                            Sorin BERBECE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              Întocmit de, 
Consilier parlamentar Drăgan Daniel 
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