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LISTA RAPOARTELOR 

depuse în perioada 18 decembrie 2019 - 3 februarie 2020 
de comisiile permanente sesizate în fond 

 

În conformitate cu prevederile art. 93 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 pentru industrii şi servicii, al Comisiei juridice, de disciplină şi 
imunităţi  și al Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului cu privire la Proiectul de 
Lege pentru completarea Legii nr.10/1995 privind calitatea în construcţii şi pentru completarea Legii 
nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii. (PLx 585/28.10.2019) 
 - Data depunerii raportului: 18.12.2019 

 

             2. Raportul comun al Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, al 
Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi și al Comisiei pentru sănătate şi familie cu privire la 
Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.143/2000 privind prevenirea şi combaterea 
traficului şi consumului ilicit de droguri, precum şi a Legii nr.194/2011 privind combaterea operaţiunilor 
cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, altele decât cele prevăzute de acte normative în 
vigoare. (PLx 549/28.10.2019) 
 - Data depunerii raportului: 18.12.2019 

 

             3. Raportul comun, suplimentar al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi și al Comisiei 
pentru politică economică, reformă şi privatizare cu privire la Proiectul de Lege pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri, 
precum şi a Legii nr.194/2011 privind combaterea operaţiunilor cu produse susceptibile de a avea efecte 
psihoactive, altele decât cele prevăzute de acte normative în vigoare. (PLx 440/06.11.2017) 
 - Data depunerii raportului: 18.12.2019 

 

             4. Raportul Comisiei pentru muncă şi protecţie socială cu privire la Propunerea legislativă 
privind eliminarea pensiilor de serviciu pentru deputaţi şi senatori şi senatori, judecători şi procurori, 
personalul auxiliar de specialitare al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor, poliţişti, funcţionari publici 
cu statul special, funcţionari publici parlamentari, membrilor corpului diplomatic şi consular al României, 
membrilor Curţii Constituţionale şi a personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviaţia civilă 
din România și la Propunerea legislativă pentru abrogarea pensiilor speciale.                
(Plx 292/24.06.2019; PLx166/28.03.2018) 
 - Data depunerii raportului: 18.12.2019 

 

             5. Raportul comun al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi  și al Comisiei pentru buget, 
finanţe şi bănci cu privire la Proiectul de Lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe.                
(PLx 654/11.12.2019) 
 - Data depunerii raportului: 18.12.2019 

 

             6. Raportul comun al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi  și al Comisiei pentru muncă şi 
protecţie socială cu privire la Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.272/2004 
privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului. (PLx 457/14.10.2019) 
 - Data depunerii raportului: 18.12.2019 

 

             7. Raportul comun al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi  și al Comisiei pentru muncă şi 
protecţie socială cu privire la Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.272/2004 
privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului. (PLx 91/04.03.2019) 
 - Data depunerii raportului: 18.12.2019 
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             8. Raportul suplimentar al Comisiei pentru muncă şi protecţie socială cu privire la Proiectul de 
Lege pentru modificarea şi completarea Legii statutului asistentului social în România nr.466/2004.                
(PLx 384/18.09.2019) 
 - Data depunerii raportului: 18.12.2019 

 

             9. Raportul Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci cu privire la Proiectul de Lege privind 
majorarea capitalului autorizat deţinut de România la Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi 
Dezvoltare, în conformitate cu Rezoluţia nr.663/2018 privind "Majorarea generală de capital 2018" şi 
Rezoluţia nr.664/2018 privind "Majorarea selectivă de capital 2018", adoptate de Consiliul 
Guvernatorilor Băncii Internaţionale pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare la 1 octombrie 2018.                
(PLx 643/04.12.2019) 
 - Data depunerii raportului: 18.12.2019 

 

             10. Raportul comun al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi  și al Comisiei pentru muncă 
şi protecţie socială cu privire la Proiectul de Lege privind decontarea de către statul român a procedurilor 
de repatriere a cetăţenilor români decedaţi pe teritoriul Uniunii Europene. (PLx 448/08.10.2019) 
 - Data depunerii raportului: 18.12.2019 

 

             11. Raportul Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi  cu privire la Cererea de reexaminare a 
Lege pentru completarea articolului 5 din Legea nr.33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate 
publică. (PLx 244/2019/28.10.2019) 
 - Data depunerii raportului: 19.12.2019 

 

             12. Raportul Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi  cu privire la Propunerea legislativă 
privind completarea Legii nr.134/2010 privind Codul de procedura civilă, republicată în Monitorul 
Oficial al României Nr.247 din 10.04.2015. (Plx 284/18.06.2019) 
 - Data depunerii raportului: 19.12.2019 

 

             13. Raportul Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi  cu privire la Propunerea legislativă 
privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului 
Afacerilor Interne - Instituţia Prefectului - Judeţul Bacău în domeniul public al Judeţului Bacău şi în 
administrarea Consiliului Judeţean Bacău. (Plx 610/28.10.2019) 
 - Data depunerii raportului: 19.12.2019 

 

             14. Raportul comun, suplimentar al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi  și al Comisiei 
pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului cu privire la Proiectul de Lege pentru modificarea 
art.147 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 101/2011 privind reglementarea condiţiilor pentru 
vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome 
"Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", a imobilelor proprietatea Regiei Autonome 
"Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat'', pentru reglementarea situaţiei juridice a unor imobile, 
pentru reglementarea cheltuielilor de cazare în unele situaţii speciale, precum şi pentru modificarea unor 
acte normative. (PLx 393/03.10.2016) 
 - Data depunerii raportului: 19.12.2019 

 

             15. Raportul comun al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi  și al Comisiei pentru 
administraţie publică şi amenajarea teritoriului cu privire la Proiectul de Lege pentru declararea unui 
imobil şi a terenului aferent ca fiind de interes public municipal şi pentru trecerea acestuia din domeniul 
public al statului şi din administrarea Instituţiei Prefectului Judeţul Galaţi, în domeniul public al 
municipiului Galaţi şi administrarea Consiliului Local Galaţi. (PLx 379/18.06.2018) 
 - Data depunerii raportului: 19.12.2019 

 

             16. Raportul comun al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi  și al Comisiei pentru 
administraţie publică şi amenajarea teritoriului cu privire la Propunerea legislativă privind completarea 
Legii nr.119/1996 privind actele de stare civilă, publicată în Monitorul Oficial al României 
nr.339/18.05.2012. (Plx 275/11.06.2019) 
 - Data depunerii raportului: 19.12.2019 
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             17. Raportul comun al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi  și al Comisiei pentru 
administraţie publică şi amenajarea teritoriului cu privire la Propunerea legislativă pentru completarea şi 
modificarea Legii 141/2015 privind arborarea şi folosirea de către unităţile administrativ-teritoriale a 
steagurilor proprii. (Plx 343/02.09.2019) 
 - Data depunerii raportului: 19.12.2019 

 

             18. Raportul comun al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi  și al Comisiei pentru 
apărare, ordine publică şi siguranţă naţională cu privire la reexaminarea Legii privind declasificarea 
unor documente. (PLx 616/2018/10.04.2019) 
 - Data depunerii raportului: 13.01.2020 

 

             19. Raportul comun al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi  și al Comisiei pentru 
apărare, ordine publică şi siguranţă naţională cu privire la reexaminarea Legii pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative din domeniul ordinii şi siguranţei publice. (PLx 405/2018/28.10.2019) 
 - Data depunerii raportului: 13.01.2020 

 

             20. Raportul comun al Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic, al Comisiei juridice, de 
disciplină şi imunităţi și al Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii 
specifice cu privire la Propunerea legislativă pentru completarea art.11 din Legea nr.46/2008 privind 
Codul silvic şi pentru modificarea anexei nr.1 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică şi 
regimul juridic al acesteia. (Plx 361/10.09.2019) 
 - Data depunerii raportului: 29.01.2020 

 

             21. Raportul comun al Comisiei pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă și al 
Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului cu privire la Proiectul de Lege privind 
regimul juridic al Cetăţilor dacice din Munţii Orăştiei, care fac parte din Lista patrimoniului mondial 
UNESCO şi unele măsuri privind protejarea acestora. (PLx 486/21.10.2019) 
 - Data depunerii raportului: 30.01.2020 

 

             22. Raportul comun al Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci și al Comisiei pentru administraţie 
publică şi amenajarea teritoriului cu privire la Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.14/2019 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.29/2015 privind 
gestionarea şi utilizarea fondurilor externe nerambursabile şi a cofinanţării publice naţionale, pentru 
obiectivul „Cooperare teritorială europeană”, în perioada 2014-2020. (PLx 538/28.10.2019) 
 - Data depunerii raportului: 30.01.2020 

 

             23. Raportul Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci cu privire la Proiectul de Lege pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.119/1999 privind controlul intern/managerial şi 
controlul financiar preventiv. (PLx 673/05.11.2018) 
 - Data depunerii raportului: 30.01.2020 

 

             24. Raportul Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport cu privire la Propunerea 
legislativă pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011. (PLx 617/11.11.2019) 
 - Data depunerii raportului: 30.01.2020 

 

________________ 
3 februarie 2020 

 
 
                                                                                              Director 
                                                                                      Sorin BERBECE 
 
 
 
 

              Întocmit de, 
Consilier parlamentar Drăgan Daniel                                                                     


