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LISTA RAPOARTELOR 

depuse în perioada 1 - 3 aprilie 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 pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului, Comisiei 
pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională și al  Comisiei pentru politică externă cu privire la 
Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.97/2005 
privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, precum şi pentru 
modificarea Legii nr.248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate.                
(Plx 21/06.02.2019) 

- Data depunerii raportului: 01.04.2019 
 

2. Raportul Comisiei specială comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru elaborarea 
Codului administrativ cu privire la Cererea de reexaminare a Legii privind Codul administrativ al 
României. (PLx 369/2018/27.03.2019) 

- Data depunerii raportului: 01.04.2019 
 

3. Raportul Comisiei pentru muncă şi protecţie socială cu privire la Propunerea legislativă "Legea 
concediului pentru divorţ". (Plx 74/25.02.2019) 

- Data depunerii raportului: 02.04.2019 
 

4. Raportul Comisiei juridică, de disciplină şi imunităţi cu privire la Proiectul de Lege pentru 
ratificarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul Emiratelor Arabe Unite privind dobândirea, 
pe baza de reciprocitate, a dreptului de proprietate asupra terenurilor pentru buna funcţionare a misiunilor 
diplomatice şi oficiilor consulare, semnat la Abu Dhabi, la 17 octombrie 2018. (PLx 142/18.03.2019) 

- Data depunerii raportului: 02.04.2019 
 

5. Raportul comun, suplimentar al Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea 
teritoriului și al Comisiei juridică, de disciplină şi imunităţicu privire la Proiectul de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.99/2018 pentru modificarea Legii nr.255/2010 privind 
exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, 
judeţean şi local. (PLx 30/11.02.2019) 

- Data depunerii raportului: 02.04.2019 
 

6. Raportul comun al Comisiei pentru industrii şi servicii și al Comisiei pentru mediu şi echilibru 
ecologic cu privire la Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii petrolului nr.238/2004. 
(PLx 438/03.09.2018) 

- Data depunerii raportului: 02.04.2019 
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