
 DEPARTAMENTUL LEGISLATIV 
Direcţia pentru lucrările şi secretariatul comisiilor 

 
 

LISTA RAPOARTELOR 
depuse în perioada 10 - 16 aprilie 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 juridice, de disciplină şi imunităţi cu privire la Cererea de reexaminare a 

Legii privind unele măsuri de reorganizare şi pentru modificarea şi completarea Legii nr.202 din 9 
noiembrie 1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României, republicată.                                        
(PLx 411/2017/03.04.2018) 

- Data depunerii raportului: 10.04.2018 
 
2. Raportul comun al Comisiei pentru industrii şi servicii, al Comisiei pentru transporturi şi 

infrastructură și al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi cu privire la Propunerea legislativă pentru 
modificarea şi completarea articolului 100 din Ordonanţa de Urgenţă nr.195 din 12 decembrie 2002 
privind circulaţia pe drumurile publice. (Plx 533/04.12.2017) 

- Data depunerii raportului: 10.04.2018 
 
3. Raportul comun al Comisiei pentru industrii şi servicii, al Comisiei pentru transporturi şi 

infrastructură și al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi cu privire la Proiectul de Lege pentru 
completarea art.111 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile 
publice. (PLx 563/07.12.2017) 

- Data depunerii raportului: 10.04.2018 
 
4. Raportul comun al Comisiei pentru industrii şi servicii, al Comisiei pentru transporturi şi 

infrastructură și al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi cu privire la Propunerea legislativă pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă nr.195 din 12 decembrie 2002 privind circulaţia pe 
drumurile publice, cu modificările şi completările ulterioare. (Plx 17/12.02.2018) 

- Data depunerii raportului: 10.04.2018 
 
5. Raportul Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi cu privire la Propunerea legislativă pentru 

modificarea Legii nr.176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei 
Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative.                                        
(Plx 597/20.12.2017) 

- Data depunerii raportului: 10.04.2018 
 
6. Raportul Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi cu privire la Cererea de reexaminare a 

Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor 
politice şi a campaniilor electorale. (PLx 359/2016/26.03.2018) 

- Data depunerii raportului: 11.04.2018 
 
7. Raportul Comisiei pentru politică externă cu privire la Proiectul de Lege pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.198/2008 privind serviciile consulare pentru care se percep taxe şi nivelul taxelor 
consulare la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României în străinătate. (PLx 392/30.10.2017) 

- Data depunerii raportului: 11.04.2018 
 
8. Raportul comun al Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului și al 

Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi cu privire la Propunerea legislativă pentru modificarea şi 
completarea Legii administraţiei publice locale nr.215/2001. (Plx 13/12.02.2018) 

- Data depunerii raportului: 11.04.2018 
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9. Raportul Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională cu privire la Proiectul 

de Lege pentru ratificarea Memorandumului de Înţelegere între Guvernul Georgiei privind asigurarea 
reciprocă a sprijinului naţiunii gazdă, semnat la Batumi, la 11 octombrie 2017. (PLx 168/03.04.2018) 

- Data depunerii raportului: 11.04.2018 
 
10. Raportul comun al Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii 

specifice și al Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci cu privire la Proiectul de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.89/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr.49/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente 
politicii agricole comune, politicii comune de pescuit şi politicii maritime integrate la nivelul Uniunii 
Europene, precum şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 
şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul garantării. (PLx 51/26.02.2018) 

- Data depunerii raportului: 11.04.2018 
 
11. Raportul Comisiei pentru transporturi şi infrastructură cu privire la Proiectul de Lege privind 

semnalizarea corespunzătoare a drumurilor publice la nivel cu cale ferată. (PLx 548/07.12.2017) 
- Data depunerii raportului: 11.04.2018 
 
12. Raportul Comisiei pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă cu privire la 

Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului 
nr.189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură. (Plx 536/04.12.2017) 

- Data depunerii raportului: 16.04.2018 
 
13. Raportul Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport cu privire la Propunerea 

legislativă pentru modificarea şi completarea art.99 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011.                        
(Plx 73/28.02.2018) 

- Data depunerii raportului: 16.04.2018 
 
 
 
 

________________ 
16 aprilie 2018 

 
 
 
 
 
 

 
                                              Director 

                                            Sorin BERBECE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              Întocmit de, 
Consilier parlamentar Drăgan Daniel 
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