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LISTA RAPOARTELOR 
depuse în perioada 9 - 14 mai 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 Propunerea legislativă 

privind măsuri de punere în aplicare a regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al 
Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor 
cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/EC (Regulamentul 
general privind protecţia datelor). (Plx 167/03.04.2018) 

- Data depunerii raportului: 09.05.2018 
 
2. Raportul Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi cu privire la Proiectul de Lege privind 

trecerea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Instituţiei Prefectului Judeţul 
Bacău, în domeniul public al Judeţului Bacău. (PLx 219/18.04.2018) 

- Data depunerii raportului: 09.05.2018 
 
3. Raportul Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi cu privire la Proiectul de Lege pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în 
exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea 
corupţiei. (PLx 242/23.04.2018) 

- Data depunerii raportului: 09.05.2018 
 
4. Raportul suplimentar Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi cu privire la Proiectul de 

Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de 
mediator. (PLx 483/24.10.2018) 

- Data depunerii raportului: 09.05.2018 
 
5. Raportul comun al Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului și al 

Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor cu privire la Cererea de reexaminare a Legii 
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.33/2017 pentru modificarea şi completarea 
art.11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.22/2009 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru 
Administrare şi Reglementare în Comunicaţii. (PLx 183/2017/07.05.2018) 

- Data depunerii raportului: 09.05.2018 
 
6. Raportul Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport cu privire la Propunerea 

legislativă pentru modificarea art.181 din LEGEA nr.69 din 28 aprilie 2000 a educaţiei fizice şi sportului, 
cu modificările şi completările ulterioare. (Plx 174/04.04.2018) 

- Data depunerii raportului: 09.05.2018 
 
7. Raportul suplimentar Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport cu privire la 

Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.1/2011 a educaţiei naţionale.                  
(Plx 29/19.02.2018) 

- Data depunerii raportului: 09.05.2018 
 
8. Raportul Comisiei pentru sănătate şi familie cu privire la Proiectul de Lege pentru completarea 

art.386 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii. (PLx 175/04.04.2018) 
- Data depunerii raportului: 09.05.2018 
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9. Raportul Comisiei pentru industrii şi servicii cu privire la Proiectul de Lege pentru ratificarea 

Acordului de parteneriat privind relaţiile şi cooperarea între Uniunea Europeană şi statele membre ale 
acesteia, pe de o parte, şi Noua Zeelandă, pe de altă parte, semnat la Bruxelles, la 5 octombrie 2016.                   
(PLx 230/23.04.2018) 

- Data depunerii raportului: 09.05.2018 
 
10. Raportul suplimentar al 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: 09.05.2018 
 
11. Raportul Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale cu 

privire la Proiectul de Lege pentru instituirea zilei de 9 noiembrie - Ziua Limbii Ucrainiene.                   
(PLx 274/02.05.2018) 

- Data depunerii raportului: 09.05.2018 
 
12. Raportul comun al Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională și al 

Comisiei pentru politică externă cu privire la Propunerea legislativă pentru completarea şi modificarea 
art.18 al Legii nr.248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate.               
(Plx 7/07.05.2018) 

- Data depunerii raportului: 10.05.2018 
 
13. Raportul comun al Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională și al 

Comisiei pentru politică externă cu privire la Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea art.18 
alin.(2) din Legea nr.248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate.               
(PLx 190/10.04.2018) 

- Data depunerii raportului: 10.05.2018 
 
14. Raportul comun al Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională și al 

Comisiei pentru politică externă cu privire la Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate. (PLx 216/18.04.2018) 

- Data depunerii raportului: 10.05.2018 
 
15. Raportul Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională cu privire la 

Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Libaneze 
privind cooperarea în domeniul militar, semnat la Bucureşti, la 27 noiembrie 2017. (PLx 229/23.04.2018) 

- Data depunerii raportului: 10.05.2018 
 
16. Raportul Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională cu privire la 

Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Serbia 
privind cooperarea în domeniul apărării, semnat la Belgrad, la 4 decembrie 2017. (PLx 251/23.04.2018) 

- Data depunerii raportului: 10.05.2018 
 
17. Raportul comun al Comisiei pentru industrii şi servicii, al Comisiei juridice, de disciplină şi 

imunităţi și al Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice cu 
privire la Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii îmbunătăţirilor funciare nr.138/2004 
şi pentru abrogarea alin.(2) al art.III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.79/2013 privind 
modificarea şi completarea Legii îmbunătăţirilor funciare nr.138/2004, pentru completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.82/2011 privind unele măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare, 
precum şi pentru modificarea literei e) a alineatului (6) al articolului 3 din Legea nr.220/2008 pentru 
stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenarabile, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr.158/2016. (PLx 234/23.04.2018) 

- Data depunerii raportului: 10.05.2018 
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18. Raportul comun al Comisiei pentru industrii şi servicii și al Comisiei pentru administraţie 

publică şi amenajarea teritoriului cu privire la Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.111/2017 pentru modificarea şi completarea Legii serviciilor comunitare de 
utilităţi publice nr.51/2006. (PLx 129/19.03.2018) 

- Data depunerii raportului: 10.05.2018 
 
19. Raportul comun al Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic și al Comisiei pentru buget, 

finanţe şi bănci cu privire la Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.97/2017 privind prorogarea termenului prevăzut la art.6 din Ordonanţa Guvernului nr.40/2006 pentru 
aprobarea şi finanţarea programelor multianuale prioritare de mediu şi gospodărire a apelor.                         
(PLx 119/14.03.2018)   

- Data depunerii raportului: 10.05.2018 
 
20. Raportul Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului cu privire la 

Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.2/1968 privind organizarea 
administrativă a teritoriului României. (Plx 87/12.03.2018) 

- Data depunerii raportului: 10.05.2018 
 
21. Raportul suplimentar Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi cu privire la Proiectul de 

Lege privind Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară şi pentru abrogarea Ordonanţei Guvernului 
nr.89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor şi efectuarea înscrierilor în Arhiva 
Electronică de Garanţii Reale Mobiliare. (PLx 493/27.11.2017) 

- Data depunerii raportului: 09.05.2018 
 
22. Raportul Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor cu privire la Proiectul de 

Lege privind asigurarea unui nivel comun ridicat de securitate a reţelelor şi sistemelor informatice.                
(PLx 280/02.05.2018) 

- Data depunerii raportului: 10.05.2018 
 
23. Raportul Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci cu privire la Proiectul de Lege privind pieţele 

de instrumente financiare. (PLx 253/25.04.2018)   
- Data depunerii raportului: 10.05.2018 
 
24. Raportul comun al Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului și al 

Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport cu privire la Proiectul de Lege pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.509/2006 privind acordarea de miere de albine ca supliment nutritiv pentru 
preşcolari şi elevii din clasele I-IV din învăţământul de stat şi confesional. (PLx 146/26.03.2018) 

- Data depunerii raportului: 14.05.2018 
 
 
 
 

________________ 
14 mai 2018 

 
 
 
 
 

                                              Director 
                                            Sorin BERBECE 

 
 
 
 
 
 
 

              Întocmit de, 
Consilier parlamentar Drăgan Daniel 
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