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LISTA RAPOARTELOR 

depuse în perioada 26 iunie - 1 iulie 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 al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, al Comisiei pentru 
transporturi și infrastructură și al Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului cu 
privire la Proiectul de Lege privind transmiterea unor imobile aferente infrastructurii portuare din 
domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Transporturilor aflate în concesiunea 
Companiei Naţionale "Administraţia Porturilor Dunării Fluviale" - S.A. Giurgiu în domeniul public al 
comunei Cetate. (PLx 104/06.03.2019) 
 - Data depunerii raportului: 26.06.2019 

 

             2. Raportul Comisiei pentru muncă și protecție socială cu privire la Proiectul de Lege pentru 
completarea art.139 din Legea nr.53/2003-Codul Muncii. (PLx 125/13.03.2019) 
 - Data depunerii raportului: 26.06.2019 

 

3. Raportul comun al Comisiei pentru industrii şi servicii, al Comisiei pentru transporturi și 
infrastructură și al Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului cu privire la 
Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.21/2019 pentru modificarea 
şi completarea Legii nr.38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere.                
(PLx 726/03.06.2019) 

- Data depunerii raportului: 26.06.2019 
 

4. Raportul Comisiei pentru industrii şi servicii cu privire la Proiectul de Lege pentru ratificarea 
Acordului de parteneriat şi cooperare dintre Uniunea Europeană şi statele sale membre, pe de o parte, şi 
Republica Singapore, pe de altă parte, semnat la Bruxelle, la 19 octombrie 2018. (PLx 261/05.06.2019) 

- Data depunerii raportului: 26.06.2019 
 

5. Raportul Comisiei pentru industrii şi servicii cu privire la Proiectul de Lege pentru ratificarea 
Acordului de parteneriat starategic dintre Uniunea Europeană şi statele sale membre, pe de o parte, şi 
Japonia, pe de altă parte, semnat la 17 iulie 2018, la Tokyo. (PLx 271/11.06.2019) 

- Data depunerii raportului: 26.06.2019 
 

             6. 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 modificarea şi 
completarea Ordonanţei Guvernului nr.20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al 
construcţiilor existente. (PLx 11/04.02.2019) 
 - Data depunerii raportului: 26.06.2019 

 

7. Raportul comun, suplimentar al Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci și al Comisiei pentru 
administraţie publică şi amenajarea teritoriului cu privire la Propunerea legislativă pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.227/2015 - Codul fiscal. (Plx 383/26.09.2016) 

- Data depunerii raportului: 26.06.2019 
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             8. Raportul comun al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, al Comisiei pentru 
transporturi și infrastructură, al Comisiei pentru industrii şi servicii, al Comisiei pentru tehnologia 
informaţiei şi comunicaţiilor și al Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului cu 
privire la Proiectul de Lege privind activităţile de transport alternativ cu un vehicul cu conducător auto 
“VTS”. (PLx 145/20.03.2019) 
 - Data depunerii raportului: 26.06.2019 

 

             9. Raportul comun al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, al Comisiei pentru 
transporturi și infrastructură, al Comisiei pentru industrii şi servicii, al Comisiei pentru tehnologia 
informaţiei şi comunicaţiilor și al Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului cu 
privire la Propunerea legislativă privind activităţile prestabilite de tip ridesharing. (Plx 659/31.10.2018) 
 - Data depunerii raportului: 26.06.2019 

 

10. Raportul Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci cu privire la Propunerea legislativă pentru 
completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal cu modificările şi completările ulterioare.                
(Plx 666/31.10.2018) 

- Data depunerii raportului: 26.06.2019 
 

             11. Raportul comun al Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii 
specifice, al Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport și al Comisiei pentru administraţie 
publică şi amenajarea teritoriului cu privire la Propunerea legislativă pentru abrogarea alin.(5) al art.5 
din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în 
cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative. (Plx 114/11.03.2019) 
 - Data depunerii raportului: 26.06.2019 

 

             12. Raportul comun al Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională și al 
Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului cu privire la Proiectul de Lege pentru 
acceptarea Protocolului, deschis spre semnare la Luxemburg la 8 iunie 2017, de modificare a Tratatului 
referitor la Sistemul european de informaţii privind vehiculele şi permisele de conducere (EUCARIS), 
semnat la Luxemburg la 29 iunie 2000, precum şi pentru modificarea art.115 alin.(1) lit.k) din Ordonanţa 
Guvernului nr.83/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare 
pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple şi serviciilor publice comunitare regim permise de 
conducere şi înmatriculare a vehiculelor. (PLx 247/28.05.2019) 
 - Data depunerii raportului: 26.06.2019 

 
 
 
 

___________ 
01 iulie 2019 
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              Întocmit de, 
Consilier parlamentar Drăgan Daniel 


