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LISTA RAPOARTELOR 

depuse în perioada 9 - 10 octombrie 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 comun, suplimentar al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi și al Comisiei 
pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională cu privire la Propunerea legislativă pentru 
modificarea art.25 alin.(2) din Legea nt.295/2004 privind regimul armelor şi muniţiilor.                
(Plx 326/22.05.2018) 

- Data depunerii raportului: 09.10.2018 
 

2. Raportul comun al Comisiei pentru transporturi şi infrastructură și al Comisiei pentru mediu şi 
echilibru ecologic cu privire la Proiectul de Lege pentru ratificarea Protocolului privind transportul 
durabil, semnat la Mikulov la 26 septembrie 2014, la Convenţia cadru privind protecţia şi dezvoltarea 
durabilă a Carpaţilor, adoptată la Kiev la 22 mai 2003. (PLx 371/13.06.2018) 

- Data depunerii raportului: 09.10.2018 
 

3. Raportul comun al Comisiei pentru transporturi şi infrastructură și al Comisiei pentru mediu şi 
echilibru ecologic cu privire la Propunerea legislativă privind susţinerea eliminării autovehiculelor 
poluante, cu vechime mai mare de 12 ani şi acordarea de voucher valoric, în sumă de 4.500 de lei, pentru 
achiziţia de panouri solare, centrale termice cu coeficient de poluare redus şi surse alternativ/ecologice. 
(PLx 385/18.06.2018) 

- Data depunerii raportului: 09.10.2018 
 

4. Raportul Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci cu privire la Proiectul de Lege pentru 
acceptarea Acordului de înfiinţare a Băncii Asiatice de Investiţii în Infrastructură, încheiat la Beijing, la 
29 iunie 2015 şi a Rezoluţiei nr.40 privind admiterea României ca membru al Băncii Asiatice pentru 
Investiţii în Infrastructură, adoptată de Consiliul Guvernatorilor Băncii Asiatice de Investiţii în 
Infrastructură, la 12 mai 2017. (PLx 410/03.09.2018) 

- Data depunerii raportului: 10.10.2018 
 

5. Raportul Comisiei pentru muncă şi protecţie socială cu privire la Proiectul de Lege pentru 
completarea art. 33 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri 
publice. (PLx 428/03.09.2018) 

- Data depunerii raportului: 10.10.2018 
 

6. Raportul Comisiei pentru muncă şi protecţie socială cu privire la Proiectul de Lege pentru 
completarea menţiunii privind transpunerea normelor Uniunii Europene din Legea nr.204/2006 privind 
pensiile facultative. (PLx 475/19.09.2018) 

- Data depunerii raportului: 10.10.2018 
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