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LISTA RAPOARTELOR 

depuse în perioada 5 - 12 iunie 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 comun, suplimentar al  Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi și al Comisiei 
pentru buget, finanţe şi bănci cu privire la Proiectul de Lege privind reglementarea creanţelor cesionate. 
(PLx 694/19.10.2015) 

- Data depunerii raportului: 05.06.2019 
 

2. Raportul Comisiei pentru sănătate şi familie cu privire la Proiectul de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.27/2019 pentru completarea art.230 din Legea nr.95/2006 privind 
reforma în domeniul sănătăţii. (PLx 242/13.05.2019) 

- Data depunerii raportului: 05.06.2019 
 

3. Raportul Comisiei pentru sănătate şi familie cu privire la Propunerea legislativă pentru 
completarea art.320 din Legea 95/14.04.2006 privind reforma în domeniul sănătăţii.                
(Plx 205/27.03.2019) 

- Data depunerii raportului: 05.06.2019 
 

4. Raportul Comisiei pentru sănătate şi familie cu privire la Proiectul de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.58/2017 pentru modificarea şi completarea Legii farmaciei 
nr.266/2008. (PLx 366/23.10.2017) 

- Data depunerii raportului: 05.06.2019 
 

5. Raportul comun, suplimentar al Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie 
alimentară şi servicii specifice, al Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic și al Comisiei juridice, de 
disciplină şi imunităţi cu privire la Proiectul de Lege pentru abrogarea art.9 din Legea nr.289/2002 
privind perdelele forestiere de protecţie. (PLx 322/22.05.2018) 

- Data depunerii raportului: 05.06.2019 
 

6. Raportul comun, suplimentar al Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie 
alimentară şi servicii specifice, al Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic și al Comisiei juridice, de 
disciplină şi imunităţi cu privire la Proiectul de Lege pentru abrogarea art.9 din Legea nr.289/2002 
privind perdelele forestiere de protecţie. (PLx 547/22.05.2018) 

- Data depunerii raportului: 05.06.2019 
 

7. Raportul Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport cu privire la Propunerea 
legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.1/2011 a Educaţiei Naţionale.                
(Plx 232/16.04.2019) 

- Data depunerii raportului: 05.06.2019 
 

8. Raportul comun al Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii 
specifice și al Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport cu privire la Proiectul de Lege pentru 
modificarea Legii nr.43/2014 privind protecţia animalelor utilizate în scopuri ştiinţifice.               
(PLx 184/27.03.2019) 

- Data depunerii raportului: 05.06.2019 
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9. Raportul Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice cu 
privire la Proiectul de Lege pentru înfiinţarea postului de specialist în domeniul consultanţei agricole în 
cadrul fiecărei unităţi a administraţiei publice locale, în scopul asigurării serviciilor de consiliere agricolă 
pentru fermieri. (PLx 150/20.03.2019) 

- Data depunerii raportului: 05.06.2019 
 

10. Raportul Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice cu 
privire la Proiectul de Lege pentru înfiinţarea Agenţiei pentru Calitatea şi Marketingul Produselor 
Agroalimentare. (PLx 34/11.02.2019) 

- Data depunerii raportului: 05.06.2019 
 

11. Raportul Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci cu privire la Proiectul de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.105/2018 pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative din domeniul fondurilor europene nerambursabile. (PLx 53/25.02.2019) 

- Data depunerii raportului: 05.06.2019 
 

12. Raportul Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci cu privire la Proiectul de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.17/2019 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.66/2014 privind aprobarea Programului de stimulare a cumpărării de 
autoturisme noi. (PLx 234/23.04.2019) 

- Data depunerii raportului: 05.06.2019 
 

13. Raportul Comisiei pentru muncă şi protecţie socială cu privire la Propunerea legislativă 
pentru modificarea şi completarea art.22 din Legea nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din 
fonduri publice. (Plx 487/26.08.2018) 

- Data depunerii raportului: 11.06.2019 
 

14. Raportul Comisiei pentru muncă şi protecţie socială cu privire la Propunerea legislativă 
pentru modificarea lit.i) a alin.(1) al art.260 din Legea nr.53/2003 - Codul muncii. (Plx 399/25.06.2018) 

- Data depunerii raportului: 11.06.2019 
 

15. Raportul Comisiei pentru muncă şi protecţie socială cu privire la Proiectul de Lege pentru 
modificarea art.56 alin.(1) lit.a) din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.                
(PLx 98/06.03.2019) 

- Data depunerii raportului: 11.06.2019 
 

16. Raportul comun al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi și al Comisiei pentru 
drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale cu privire la Propunerea legislativă pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.17 din 7 martie 2014 privind unele măsuri de reglementare a 
vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr.268/2001 privind 
privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a 
statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, cu modificările şi completările 
ulterioare. (Plx 704/14.11.2018) 

- Data depunerii raportului: 11.06.2019 
 

17. Raportul comun al  Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii 
specifice și al Comisiei pentru muncă şi protecţie socială cu privire la Proiectul de Lege pentru 
modificarea art.4 alin.(4) din Legea nr.52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional 
desfăşurate de zilieri. (PLx 243/23.04.2018) 

- Data depunerii raportului: 11.06.2019 
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18. Raportul comun al  Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi și al Comisiei pentru mediu şi 
echilibru ecologic cu privire la Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.82/1993 
privind constituirea Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării". (PLx 97/06.03.2019) 

- Data depunerii raportului: 12.06.2019 
 
 
 
 

______________ 
12 iunie 2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                           Director 
                                                                                            Sorin BERBECE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              Întocmit de, 
Consilier parlamentar Drăgan Daniel 


