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LISTA RAPOARTELOR 

depuse în perioada 4 - 6 februarie 2019 
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 pentru muncă şi protecţie socială cu privire la Propunerea legislativă pentru 
modificarea lit.e) alin.(1), art.114 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.                
(Plx 204/16.04.2018) 

- Data depunerii raportului: 05.02.2019 
 

2. Raportul Comisiei pentru muncă şi protecţie socială cu privire la Propunerea legislativă pentru 
modificarea Legii nr.263 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice.                
(Plx 209/16.04.2018) 

- Data depunerii raportului: 05.02.2019 
 

3. Raportul Comisiei pentru muncă şi protecţie socială cu privire la Proiectul de Lege pentru 
modificarea art.65 alin.(5) din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.                
(PLx 332/10.10.2017) 

- Data depunerii raportului: 05.02.2019 
 

4. Raportul Comisiei pentru muncă şi protecţie socială cu privire la Propunerea legislativă pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.               
(Plx 362/17.10.2017) 

- Data depunerii raportului: 05.02.2019 
 

5. Raportul Comisiei pentru muncă şi protecţie socială cu privire la Propunerea legislativă pentru 
modificarea şi completarea art.159 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii.                
(Plx 466/11.09.2018) 

- Data depunerii raportului: 05.02.2019 
 

6. Raportul Comisiei pentru muncă şi protecţie socială cu privire la Propunerea legislativă pentru 
completarea anexei nr.2 şi modificarea anexei nr.3 la Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii 
publice. (Plx 519/04.12.2017) 

- Data depunerii raportului: 05.02.2019 
 

7. Raportul Comisiei pentru muncă şi protecţie socială cu privire la Propunerea legislativă pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.218 din 23 iulie 2016 privind protejarea şi sprijinirea persoanelor 
afectate de emisiile de substanţe nocive provenite din extracţiile de ţiţei din zona Suplacu de Barcău.         
(Plx 526/04.12.2017) 

- Data depunerii raportului: 05.02.2019 
 

8. Raportul Comisiei pentru muncă şi protecţie socială cu privire la Propunerea legislativă pentru 
completarea şi modificarea alin.(5) al art.65 din Legea nr.263 din 2010 privind sistemul unitar de pensii 
publice. (Plx 535/04.12.2017) 

- Data depunerii raportului: 05.02.2019 
 

9. Raportul Comisiei pentru muncă şi protecţie socială cu privire la Propunerea legislativă pentru 
modificarea şi completarea art.53 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.                
(Plx 619/24.10.2018) 

- Data depunerii raportului: 05.02.2019 
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10. Raportul Comisiei pentru muncă şi protecţie socială cu privire la Propunerea legislativă 
pentru modificarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice. (Plx 621/24.10.2018) 

- Data depunerii raportului: 05.02.2019 
 

11. Raportul Comisiei pentru muncă şi protecţie socială cu privire la Propunerea legislativă 
pentru completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice. (Plx 627/24.10.2018) 

- Data depunerii raportului: 05.02.2019 
 

12. Raportul Comisiei pentru muncă şi protecţie socială cu privire la Propunerea legislativă 
pentru modificarea şi completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.                
(Plx 628/24.10.2018) 

- Data depunerii raportului: 05.02.2019 
 

13. Raportul Comisiei pentru muncă şi protecţie socială cu privire la Propunerea legislativă 
pentru modificarea şi completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.                
(Plx 631/24.10.2018) 

- Data depunerii raportului: 05.02.2019 
 

14. Raportul Comisiei pentru muncă şi protecţie socială cu privire la Propunerea legislativă 
pentru completarea art.55 alin.(1) din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.                
(Plx 636/24.10.2018) 

- Data depunerii raportului: 05.02.2019 
 

15. Raportul Comisiei pentru politică externă cu privire la Proiectul de Lege privind activitatea 
consulară. (PLx 739/12.12.2018) 

- Data depunerii raportului: 05.02.2019 
 
 
 

_______________ 
6 februarie 2019 
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