
DEPARTAMENTUL LEGISLATIV 
Direcţia pentru lucrările şi secretariatul comisiilor 

 

LISTA RAPOARTELOR 
depuse în perioada 7 - 12 martie 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 pentru muncă şi protecţie socială cu privire la Propunerea legislativă pentru 

modificarea art.84 lit.c) din Legea nr.263 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii 
publice. (Plx 530/04.12.2017) 

- Data depunerii raportului: 07.03.2018 
 
2. Raportul Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci cu privire la Proiectul de Lege privind 

participarea României la majorarea de capital a Băncii Internaţionale de Investiţii. (Plx 36/19.02.2018) 
- Data depunerii raportului: 07.03.2018 
 
3. Raportul Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci cu privire la Proiectul de Lege pentru 

aprobarea Contractului cadru de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii (România UE 
cofinanţare pentru transport 2014-2020), semnat la Luxemburg la 18 iulie 2017. (PLx 27/19.02.2018) 

- Data depunerii raportului: 07.03.2018 
 
4. Raportul Comisiei pentru transporturi şi infrastructură cu privire la Proiectul de Lege pentru 

completarea Ordonanţei Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor. (PLx 547/07.12.2017) 
- Data depunerii raportului: 07.03.2018 
 
5. Raportul Comisiei pentru transporturi şi infrastructură cu privire la Proiectul de Lege pentru 

modificarea Ordonanţei Guvernului nr.78/2000 privind omologarea, eliberarea cărţii de identitate şi 
certificarea autenticităţii vehiculelor rutiere în vederea comercializării, înmatriculării sau înregistrării 
acestora în România. (PLx 330/10.10.2017) 

- Data depunerii raportului: 07.03.2018 
 
6. Raportul Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport cu privire la Propunerea 

legislativă pentru modificarea articolului 104 (2) şi a articolului 105 (1) din Legea educaţiei naţionale 
nr.1/2011. (PLx 462/20.11.2017) 

- Data depunerii raportului: 07.03.2018 
 
7. Raportul Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport cu privire la Propunerea 

legislativă pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011. (Plx 503/29.11.2017) 
- Data depunerii raportului: 07.03.2018 
 
8. Raportul comun al Comisiei pentru muncă şi protecţie socială și al Comisiei pentru 

administraţie publică şi amenajarea teritoriului cu privire la Propunerea legislativă pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.215/2001 a administraţiei publice locale. (PLx 570/11.12.2017) 

- Data depunerii raportului: 07.03.2018 
 
9. Raportul Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic cu privire la Proiectul de Lege pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a 
deşeurilor de ambalaje. (PLx 48/26.02.2018) 

- Data depunerii raportului: 07.03.2018 
 
10. Raportul Comisiei pentru muncă şi protecţie socială cu privire la Proiectul de Lege privind 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.91/2017 pentru modificarea şi completarea Legii-cadru 
nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice. (PLx 41/20.02.2018) 

- Data depunerii raportului: 07.03.2018 
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11. Raportul Comisiei pentru muncă şi protecţie socială cu privire la Proiectul de Lege privind 
exonerarea personalului plătit din fonduri publice de la plata unor sume reprezentând venituri de natură 
salarială. (PLx 477/20.11.2017) 

- Data depunerii raportului: 07.03.2018 
 
12. Raportul comun al Comisiei pentru muncă şi protecţie socială și al Comisiei pentru 

transporturi şi infrastructură cu privire la Proiectul de Lege pentru completarea art.1 din Legea 
nr.147/2000 privind reducerile acordate pensionarilor pentru transportul intern şi pentru completarea 
art.23 din Legea nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.              
(PLx 61/09.03.2016) 

- Data depunerii raportului: 08.03.2018 
 
 
 

________________ 
12 martie 2018 

 
 
 
 
 
 
 

 
                                              Director 

                                            Sorin BERBECE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              Întocmit de, 
Consilier parlamentar Drăgan Daniel 
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