
 DEPARTAMENTUL LEGISLATIV 
Direcţia pentru lucrările şi secretariatul comisiilor 

 
 

LISTA RAPOARTELOR 
depuse în perioada 3 - 10 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 pentru modificarea şi completarea Legii nr.3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea 
referendumului. (PLx 240/2017/28.03.2018) 

- Data depunerii raportului: 03.04.2018 
 
2. Raportul Comisiei pentru muncă şi protecţie socială cu privire la Propunerea legislativă pentru 

completarea Legii nr.53/2003 privind Codul muncii. (Plx 601/20.12.2017) 
- Data depunerii raportului: 03.04.2018 
 
3. Raportul Comisiei pentru muncă şi protecţie socială cu privire la Proiectul de Lege pentru 

completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de 
muncă. (Plx 602/20.12.2017) 

- Data depunerii raportului: 03.04.2018 
 
4. Raportul Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport cu privire la Proiectul de Lege 

pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.108/2017 privind prorogarea unui termen.                
(PLx 54/26.02.2018) 

- Data depunerii raportului: 04.04.2018 
 
5. Raportul Comisiei pentru sănătate şi familie cu privire la Propunerea legislativă pentru 

modificarea şi completarea art.25 al Legii drepturilor pacientului nr.46/2003. (Plx 164/13.04.2016) 
- Data depunerii raportului: 04.04.2018 
 
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 pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor.              
(PLx 376/26.09.2016) 

- Data depunerii raportului: 05.04.2018 
 
6. Raportul comun al Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport și al Comisiei pentru 

administraţie publică şi amenajarea teritoriului cu privire la Proiectul de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.92/2017 privind aprobarea Programului-pilot de acordare a unui 
suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 50 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat.              
(PLx 53/26.02.2018) 

- Data depunerii raportului: 05.04.2018 
 
7. Raportul Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci cu privire la Propunerea legislativă pentru 

modificarea şi completarea Legii 227/2015 privind Codul Fiscal. (Plx 604/20.12.2017) 
- Data depunerii raportului: 05.04.2018 
 
8. Raportul Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci cu privire la Proiectul de Lege pentru 

completarea art.456 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal. (PLx 520/07.11.2016) 
- Data depunerii raportului: 05.04.2018 
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9. Raportul comun al Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci și al Comisiei juridice, de disciplină 
şi imunităţi cu privire la Proiectul de Lege pentru modificarea art.138 din Legea nr.227/2015 privind 
Codul fiscal. (PLx 286/21.06.2016) 

- Data depunerii raportului: 05.04.2018 
 
10. Raportul comun, suplimentar al Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie 

alimentară şi servicii specifice și al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi cu privire la Propunerea 
legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr.17/07/03/2014 privind unele măsuri de 
reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii 
nr.268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate 
publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului.                 
(Plx 733/26.10.2015) 

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

pentru modificarea şi completarea alin.(3) al art.20 din Legea nr.202/1998 privind organizarea 
Monitorului Oficial al României. (Plx 177/04.04.2018) 

- Data depunerii raportului: 10.04.2018 
 
12. Raportul comun al Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii 

specifice și al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi cu privire la Propunerea legislativă pentru 
completarea art.20 din Legea nr.17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării 
terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr.268/2001 privind privatizarea 
societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu 
destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului. (Plx 277/15.06.2016) 

- Data depunerii raportului: 10.04.2018 
 
13. Raportul comun al Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii 

specifice și al Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic cu privire la Propunerea legislativă privind 
exploatarea şi comercializarea masei lemnoase. (Plx 277/12.02.2018) 

- Data depunerii raportului: 10.04.2018 
 
14. Raportul Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice cu 

privire la Proiectul de Lege privind aprobarea Programului de investiţii pentru înfiinţarea centrelor de 
colectare a laptelui în zona montană. (PLx 79/05.03.2018) 

- Data depunerii raportului: 10.04.2018 
 
15. Raportul Comisiei pentru industrii şi servicii cu privire la Proiectul de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.112/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă nr.57/2016 privind reglementarea unor măsuri în vederea conformării statului la unele obligaţii 
de mediu din sarcina operatorilor economici din industria extractivă, aflaţi sub autoritatea Ministerului 
Economiei. (PLx 130/19.03.2018) 

- Data depunerii raportului: 10.04.2018 
 
 

________________ 
10 aprilie 2018 

 
 

                                              Director 
                                            Sorin BERBECE 

 
 
 
 
              Întocmit de, 
Consilier parlamentar Drăgan Daniel 
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