
DEPARTAMENTUL LEGISLATIV 
Direcţia pentru lucrările şi secretariatul comisiilor 

 

LISTA RAPOARTELOR 

depuse în perioada 28 noiembrie - 3 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, suplimentar al Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport și al 
Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci cu privire la Propunerea legislativă privind unele măsuri de 
stimulare a învăţământului profesional, universitar şi a cercetării ştiinţifice. (Plx 172/07.14.2014) 

- Data depunerii raportului: 28.11.2018 
 

2. Raportul comun al Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport și al Comisiei juridice, 
de disciplină şi imunităţi cu privire la Cererea de reexaminare a Legii pentru modificarea art.16 din Legea 
educaţiei naţionale nr.1/2011. (PLx 447/2017/03.09.2018) 

- Data depunerii raportului: 28.11.2018 
 

3. Raportul comun al Comisiei pentru sănătate şi familie și al Comisiei pentru buget, finanţe şi 
bănci cu privire la Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.88/2017 
pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii.                
(PLx 91/12.03.2018) 

- Data depunerii raportului: 28.11.2018 
 

4. Raportul Comisiei pentru sănătate şi familie cu privire la Propunerea legislativă pentru 
completarea art.234 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii. (Plx 276/02.05.2018) 

- Data depunerii raportului: 28.11.2018 
 

5. Raportul Comisiei pentru sănătate şi familie cu privire la Propunerea legislativă pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii. (Plx 606/22.10.2018) 

- Data depunerii raportului: 28.11.2018 
 

6. Raportul comun al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi și al Comisiei pentru 
agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice cu privire la Proiectul de Lege pentru 
modificarea Legii nr.108/2014 privind transportul rutier de produse agricole vegetale pe drumurile 
publice. (PLx 383/18.06.2018) 

- Data depunerii raportului: 28.11.2018 
 

7. Raportul  Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi cu privire la Proiectul de Lege privind 
modificarea art.61 alin.(1) din Legea nr.51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat. 
(PLx 688/12.11.2018) 

- Data depunerii raportului: 28.11.2018 
 

8. Raportul comun al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi și al Comisiei pentru apărare, 
ordine publică şi siguranţă naţională cu privire la Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.3/2018 pentru instituirea unor măsuri privind însoţirea cu autovehicule ale poliţiei rutiere 
din cadrul Poliţiei Române a şefilor de delegaţii străine în perioada de exercitare a Preşedinţiei României 
la Consiliul Uniunii Europene 2019. (PLx 644/29.10.2018) 

- Data depunerii raportului: 28.11.2018 
 

9. Raportul suplimentar al Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice cu privire la Proiectul de Lege pentru modificarea art.2 din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.43/ 2013 privind unele măsuri pentru dezvoltarea şi susţinerea fermelor de familie şi 
facilitarea accesului la finanţare al fermierilor. (PLx 395/03.10.2016) 

- Data depunerii raportului: 28.11.2018 
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10. Raportul suplimentar al Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport cu privire la 
Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea articolului 33 din Legea Educaţiei Naţionale 
1/2011. (Plx 414/03.09.2018) 

- Data depunerii raportului: 28.11.2018 
 

11. Raportul comun al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi și al Comisiei pentru 
administraţie publică şi amenajarea teritoriului cu privire la Proiectul de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.86/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr.3/2000 
privind organizarea şi desfăşurarea referendumului, precum şi pentru unele măsuri pentru buna 
organizare şi desfăşurare a referendumului naţional pentru revizuirea Constituţiei. (PLx 614/24.10.2018) 

- Data depunerii raportului: 28.11.2018 
 

12. Raportul comun al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi și al Comisiei pentru 
administraţie publică şi amenajarea teritoriului cu privire la Propunerea legislativă pentru modificarea 
anexei nr.1 la Legea nr.208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi 
organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente. (Plx 620/24.10.2018) 

- Data depunerii raportului: 28.11.2018 
 

13. Raportul comun al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi și al Comisiei pentru 
administraţie publică şi amenajarea teritoriului cu privire la Propunerea legislativă pentru modificarea 
art.47 din Legea locuinţei nr.114/1996. (Plx 623/24.10.2018) 

- Data depunerii raportului: 28.11.2018 
 

14. Raportul comun al Comisiei pentru industrii şi servicii și al Comisiei pentru administraţie 
publică şi amenajarea teritoriului cu privire la Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.84/2018 pentru completarea unor acte normative din domeniul construcţiilor. 
(PLx 655/31.10.2018) 

- Data depunerii raportului: 28.11.2018 
 

15. Raportul Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului cu privire la 
Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.185/2013 privind amplasarea şi 
autorizarea mijloacelor de publicitate. (Plx 676/05.11.2018) 

- Data depunerii raportului: 28.11.2018 
 

16. Raportul Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci cu privire la Propunerea legislativă pentru 
promovarea folosirii de mijloace tehnologice pentru reducerea poluării. (Plx 224/18.04.2018) 

- Data depunerii raportului: 29.11.2018 
 

17. Raportul comun al Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci și al Comisiei pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice cu privire la Proiectul de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei Guvernului nr.10/2018 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul 
gestionării financiare a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune.               
(PLx 584/22.10.2018) 

- Data depunerii raportului: 29.11.2018 
 

18. Raportul Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională cu privire la 
Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.333/2003 privind paza obiectivelor, 
bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor. (Plx 703/14.11.2018) 

- Data depunerii raportului: 29.11.2018 
 

19. 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 
pentru modificarea şi completarea Legii vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr.407 din 9 noiembrie 
2006. (Plx 670/05.11.2018) 

- Data depunerii raportului: 29.11.2018 
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20. Raportul comun al Comisiei pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă și al 
Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului cu privire la Propunerea legislativă 
pentru completarea şi modificarea Legii nr.250/2015 privind declararea zilei de 28 noiembrie Ziua 
Bucovinei. (PLx 602/22.10.2018) 

- Data depunerii raportului: 29.11.2018 
 

21. Raportul comun al Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci și al Comisiei pentru administraţie 
publică şi amenajarea teritoriului cu privire la Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanţei 
Guvernului nr.27/1996 privind acordarea de facilităţi persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele 
localităţi din Munţii Apuseni şi în Rezervaţia Biosferei "Delta Dunării". (Plx 456/11.09.2018) 

- Data depunerii raportului: 29.11.2018 
 

22. Raportul comun al Comisiei pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă și al 
Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi cu privire la Proiectul de Lege pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe. (PLx 686/12.11.2018)                
- prioritate legislativă 

- Data depunerii raportului: 29.11.2018 
 

23. Raportul comun al Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională și al 
Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului cu privire la Proiectul de Lege privind 
transmiterea unei părţi din imobilul Grindul Lupilor, aflat în domeniul public al statului, din 
administrarea Administraţiei Rezervaţiei Biosferei ''Delta Dunării'', aflată în subordinea Ministerului 
Mediului, în administrarea Ministerului Apărării Naţionale. (PLx 625/24.10.2018)                
- prioritate legislativă 

- Data depunerii raportului: 29.11.2018 
 

24. Raportul comun, suplimentar al Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci și al Comisiei  
juridice, de disciplină şi imunităţi cu privire la Proiectul de Lege privind acordarea de despăgubiri 
persoanelor afectate de construcţia infrastructurii de transport. (PLx 575/04.11.2009) 

- Data depunerii raportului: 29.11.2018 
 

25. Raportul comun al Comisiei pentru industrii şi servicii și al Comisiei pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice cu privire la Proiectul de Lege privind modificarea 
şi completarea Legii nr.145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din 
sectorul agricol. (PLx 569/22.10.2018) 

- Data depunerii raportului: 03.12.2018 
 

26. Raportul comun al Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport și al Comisiei pentru 
politică economică, reformă şi privatizare cu privire la Propunerea legislativă pentru respingerea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.76/2017 privind înfiinţarea Societăţii Editura Didactică şi 
Pedagogică - S.A. ca urmare a reorganizării Regiei Autonome ”Editura Didactică şi Pedagogică" prin 
transformare. (Plx 647/29.10.2018) 

- Data depunerii raportului: 03.12.2018 
 
 

_______________ 
3 decembrie 2018 
 
 

                                                                                           Director 
                                                                                            Sorin BERBECE 

 
 
 
              Întocmit de, 
Consilier parlamentar Drăgan Daniel 


