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LISTA RAPOARTELOR 

depuse în perioada 12 - 18 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 Comisiei pentru muncă şi protecţie socială cu privire la Proiectul de Lege privind 
sistemul public de pensii. (PLx 725/28.11.2018) 

- Data depunerii raportului: 12.12.2018 
 

2. Raportul comun, suplimentar al Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă 
naţională și al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi cu privire la Proiectul de Lege pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul ordinii şi siguranţei publice.                
(PLx 405/27.06.2018) 

- Data depunerii raportului: 12.12.2018 
 

3. Raportul comun, suplimentar al Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale și al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi cu privire la Propunerea 
legislativă privind organizarea şi funcţionarea Institutului Român pentru Drepturile Omului.                
(Plx 415/03.09.2018) 

- Data depunerii raportului: 12.12.2018 
 

4. Raportul Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport cu privire la Propunerea 
legislativă privind încurajarea efectuării studiilor superioare în limba română. (Plx 653/31.10.2018) 

- Data depunerii raportului: 12.12.2018 
 
 

5. Raportul comun, suplimentar 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) 

- Data depunerii raportului: 12.12.2018 
 

6. Raportul comun al Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului și al 
Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi cu privire la Cererea de reexaminare a Legii pentru 
modificarea şi completarea Legii administraţiei publice locale nr.215/2001. (PLx 339/2017/24.10.2018) 

- Data depunerii raportului: 12.12.2018 
 

7. Raportul comun al Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului și al 
Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi cu privire la Propunerea legislativă pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari. 
(Plx 633/24.10.2018) 

- Data depunerii raportului: 12.12.2018 
 

8. Raportul comun al Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului și al 
Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi cu privire la Propunerea legislativă privind urgentarea 
realizării lucrărilor necesare înscrierii terenurilor agricole şi silvice în sistemul de cadastru şi carte 
funciară precum şi pentru modificarea şi completarea Legii cadstrului şi a publicităţii imobiliare 
nr.7/1996. (Plx 649/24.10.2018) 

- Data depunerii raportului: 12.12.2018 
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9. Raportul Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice cu 
privire la Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.139/2002 privind desfiinţarea Societăţii naţionale "Cai de Rasă" - S.A. şi preluarea parimoniului 
acesteia de către Regia Naţională a Pădurilor. (PLx 430/03.09.2018) 

- Data depunerii raportului: 12.12.2018 
 

10. Raportul Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice cu 
privire la Propunerea legislativă privind înfiinţarea Societăţii Naţionale "Cai de Rasă " - S.A. în cadrul 
A.N.S.V.S.A. şi preluarea patrimoniului acesteia de la Direcţia de Creştere, Exploatare şi Ameliorare a 
Cabalinelor din cadrul Regiei Naţionale a Pădurilor - ROMSILVA. (Plx 573/22.10.2018) 

- Data depunerii raportului: 12.12.2018 
 

11. Raportul Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi cu privire la Propunerea legislativă 
privind modificarea Legii 33 din 27 mai 1994 privind exproprierea pentru cauză publică.                
(Plx 339/29.05.2018) 

- Data depunerii raportului: 12.12.2018 
 

12. Raportul Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi cu privire la Propunerea legislativă 
pentru modificarea şi completarea Legii nr.189 din 9 decembrie 1999 privind exercitarea iniţiativei 
legislative de către cetăţeni. (Plx 652/31.10.2018) 

- Data depunerii raportului: 12.12.2018 
 

13. Raportul Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci cu privire la Proiectul de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.58/2018 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.8/2017 privind lansarea în cadrul Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi 
Antreprenoriat a Programului de susţinere a internaţionalizării operatorilor economici români, cu 
finanţare de la bugetul de stat, pentru perioada 2017-2020. (PLx 517/10.10.2018) 

- Data depunerii raportului: 12.12.2018 
 

14. Raportul comun al Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci și al Comisiei juridice, de 
disciplină şi imunităţi cu privire la Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 
Guvernului nr.63/2018 privind compensarea unor creanţe reciproce între statul român şi persoanele 
beneficiare ale legilor din domeniul restituirii proprietăţii, precum şi pentru prorogarea unui termen.  
(PLx 545/17.10.2018) 

- Data depunerii raportului: 12.12.2018 
 

15. Raportul Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci cu privire la Proiectul de Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.7/2018 privind aderarea Secretariatului General al Guvernului la 
Consiliul Internaţional pentru Tehnologia Informaţiei în Administraţia Guvernamentală (ICA) şi 
aprobarea unor măsuri de natură financiară ce decurg din calitatea de membru, precum şi completarea 
Ordonanţei Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale 
interguvernamentale la care România este parte. (PLx 582/22.10.2018) 

- Data depunerii raportului: 12.12.2018 
 

16. Raportul Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci cu privire la Proiectul de Lege pentru 
aprobarea Contractului de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii (România - 
Cofinanţare UE pentru dezvoltare rurală 2014 - 2020), semnat la Bucureşti la 17 septembrie 2018.                
(PLx 731/03.12.2018) 

- Data depunerii raportului: 12.12.2018 
 

17. Raportul comun al Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci și al Comisiei pentru politică 
economică, reformă şi privatizare cu privire la Proiectul de Lege privind elaborarea şi actualizarea 
Strategiei naţionale pe termen lung "România 2040".  (PLx 433/03.09.2018) 

- Data depunerii raportului: 12.12.2018 
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18. Raportul Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci cu privire la Proiectul de Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.25/2018 privind modificarea şi completarea unor acte 
normative, precum şi pentru aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare. (PLx 285/07.05.2018) 

- Data depunerii raportului: 12.12.2018 
 

19. Raportul comun al Comisiei pentru sănătate şi familie și al Comisiei juridice, de disciplină şi 
imunităţi cu privire la Propunerea legislativă privind reglementarea activităţilor de sănătate premedicale 
desfăşurate de către grupuri organizate în mod juridic pe teritoriul naţional al României.                
(Plx 609/22.10.2018) 

- Data depunerii raportului: 13.12.2018 
 

20. Raportul Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic cu privire la Proiectul de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.74/2018 pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.211/2011 privind regimul deşeurilor, a Legii nr.249/2015 privind modalitatea de gestionare a 
ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje şi a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.196/2005 privind 
Fondul pentru mediu. (PLx 560/22.10.2018) 

- Data depunerii raportului: 17.12.2018 
 

21. Raportul Comisiei pentru muncă şi protecţie socială cu privire la Propunerea legislativă 
pentru modifcarea şi completarea Legii nr.78/2014 privind reglementarea activităţii de voluntariat din 
România. (Plx 634/24.10.2018) 

- Data depunerii raportului: 17.12.2018 
 

22. Raportul Comisiei pentru muncă şi protecţie socială cu privire la Propunerea legislativă 
pentru modificarea şi completarea articolului 49 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii 
publice. (Plx 635/24.10.2018) 

- Data depunerii raportului: 17.12.2018 
 

23. Raportul Comisiei pentru muncă şi protecţie socială cu privire la Proiectul de Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.91/2018 privind completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.82/2006 pentru recunoaşterea meritelor personalului armatei participant la acţiuni militare 
şi acordarea unor drepturi acestuia şi urmaşilor celui decedat. (PLx 694/14.11.2018) 

- Data depunerii raportului: 17.12.2018 
 

24. Raportul comun al Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului și al 
Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi cu privire la Proiectul de Lege pentru abrogarea lit. a) a art. 
24 din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii. (PLx 521/10.10.2018) 

- Data depunerii raportului: 18.12.2018 
 

25. Raportul Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi cu privire la Proiectul de Lege privind 
abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe. (PLx 748/12.12.2018) 

- Data depunerii raportului: 18.12.2018 
 
 
 

_________________ 
18 decembrie 2018 

 
 
 

                                                                                           Director 
                                                                                            Sorin BERBECE 

 
 
 
 
              Întocmit de, 
Consilier parlamentar Drăgan Daniel 


