
DEPARTAMENTUL LEGISLATIV 
Direcţia pentru lucrările şi secretariatul comisiilor 

 
 

LISTA RAPOARTELOR 

depuse în perioada 26 septembrie - 2 octombrie 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 juridice, de disciplină şi imunităţi cu privire la Proiectul de Lege privind 
modificarea şi completarea art.2 din Legea nr.118/2013 pentru aderarea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, 
la Asociaţia Internaţională a Înaltelor Jurisdicţii Administrative, pentru aderarea Administraţiei Naţionale 
a Penitenciarelor la Organizaţia Europeană a Serviciilor Penitenciare şi Corecţionale - EuroPris, pentru 
aderarea Oficiului Naţional al Registrului Comerţului la Registrul European al Comerţului, pentru 
aprobarea plăţii unor contribuţii ale Ministerului Justiţiei, ale Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, ale 
Oficiului Naţional al Registrului Comerţului şi ale Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor la 
organismele internaţionale, precum şi pentru modificarea anexei nr.2.2 la Ordonanţa Guvernului 
nr.41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care 
România este parte. (PLx 469/12.09.2018) 

- Data depunerii raportului: 26.09.2018 
 

2. Raportul Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi cu privire la Proiectul de Lege privind 
instituirea zilei de 11 iunie ca "Ziua Victoriei Revoluţiei de la 1848 şi a Democraţiei Româneşti".               
(PLx 397/25.06.2018) 

- Data depunerii raportului: 26.09.2018 
 

3. Raportul comun al Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic și al Comisiei  pentru 
agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice cu privire la Propunerea legislativă 
privind interzicerea exploatării masei lemnoase din parcurile naţionale. (Plx 524/04.12.2017) 

- Data depunerii raportului: 26.09.2018 
 

4. Raportul Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport cu privire la Propunerea 
legislativă pentru completarea şi modificarea articolelor 9 şi 101 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011. 
(Plx 348/04.06.2018) 

- Data depunerii raportului: 26.09.2018 
 

5. Raportul Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport cu privire la Propunerea 
legislativă pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011. (Plx 368/11.06.2018) 

- Data depunerii raportului: 26.09.2018 
 

6. Raportul Comisiei pentru sănătate şi familie cu privire la Propunerea legislativă pentru 
completarea art.704 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii. (Plx 523/04.12.2017) 

- Data depunerii raportului: 26.09.2018 
 

7. Raportul comun al Comisiei pentru sănătate şi familie și al Comisiei pentru muncă şi protecţie 
socială cu privire la Propunerea legislativă pentru modificarea art.178 din Legea nr.95/2006 privind 
reforma în domeniul sănătăţii. (Plx 179/04.04.2018) 

- Data depunerii raportului: 26.09.2018 
 

8. Raportul Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului cu privire la Proiect 
de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.51/2018 pentru modificarea Legii 
nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului şi pentru prorogarea unor termene.               
(PLx 453/11.09.2018) 

- Data depunerii raportului: 26.09.2018 
 



 2

 
 
 

9. Raportul comun al Comisiei pentru sănătate şi familie și al Comisiei pentru apărare, ordine 
publică şi siguranţă naţională cu privire la Proiectul de Lege pentru completarea Legii nr.143/2000 
privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri. (PLx 421/03.09.2018) 

- Data depunerii raportului: 27.09.2018 
 
10. Raportul Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci cu privire la Proiect de Lege privind 

aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.43/2018 pentru adoptarea unei măsuri privind reducerea 
riscului de dezangajare a fondurilor europene. (PLx 417/03.09.2018) 

- Data depunerii raportului: 27.09.2018 
 
11. Raportul Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci cu privire la Propunerea legislativă pentru 

completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal. (Plx 443/03.09.2018) 
- Data depunerii raportului: 27.09.2018 
 
12. Raportul Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci cu privire la Propunerea legislativă pentru 

modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal cu modificările şi completările 
ulterioare. (Plx 445/03.09.2018) 

- Data depunerii raportului: 27.09.2018 
 
13. Raportul Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci cu privire la Propunerea legislativă pentru 

modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal cu modificările şi completările 
ulterioare. (Plx 446/03.09.2018) 

- Data depunerii raportului: 27.09.2018 
 
14. Raportul comun al Comisiei pentru muncă şi protecţie socială și al Comisiei pentru apărare, 

ordine publică şi siguranţă naţională cu privire la Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea 
unor acte normative privind regimul străinilor în România. (PLx 423/03.09.2018) 

- Data depunerii raportului: 27.09.2018 
 
15. Raportul Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională cu privire la 

Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.80/1995 privind statutul cadrelor 
militare. (Plx 199/16.04.2018) 

- Data depunerii raportului: 27.09.2018 
 
16. Raportul Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice cu 

privire la Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.374/2006 privind suspendarea 
serviciului public cu specific silvic pentru proprietarii terenurilor forestiere pentru care au fost emise 
documentele prevăzute la art.III alin.(1) din Legea nr.169/1997 pentru modificarea şi completarea Legii 
fondului funciar nr.18/1991. (PLx 203/16.04.2018) 

- Data depunerii raportului: 02.10.2018 
 
17. Raportul Comisiei pentru muncă şi protecţie socială cu privire la Proiectul de Lege pentru 

modificarea alin.(1) şi (2) ale articolului 64 din Legea nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea 
drepturilor copilului. (PLx 458/11.09.2018) 

- Data depunerii raportului: 02.10.2018 
 
18. Raportul Comisiei pentru muncă şi protecţie socială cu privire la Propunerea legislativă 

pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă nr.103/2017 pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative din domeniul asigurărilor sociale. (Plx 465/11.09.2018) 

- Data depunerii raportului: 02.10.2018 
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19. Raportul comun al Comisiei pentru muncă şi protecţie socială și al Comisiei pentru 
agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice cu privire la Cererea de reexaminare a 
Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.32/2015 privind înfiinţarea Gărzilor 
forestiere. (PLx 717/2015/25.04.2018) 

- Data depunerii raportului: 02.10.2018 
 
 
 
 
 

_________________ 
2 octombrie 2018 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                          Director 
                                                                                            Sorin BERBECE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              Întocmit de, 
Consilier parlamentar Drăgan Daniel 


