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LISTA RAPOARTELOR 
depuse în perioada 21 - 27 noiembrie 2017 
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 transporturi şi infrastructură și al Comisiei juridice, de 
disciplină și imunități cu privire la Cererea de reexaminare a Legii privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.68/2015 pentru aprobarea unor măsuri de gestionare a instrumentelor structurale 
din domeniul transporturilor. (PLx84/2016/29.05.2017)  

- Data depunerii raportului: 21.11.2017 
 

2. Raportul Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională cu privire la Proiectul 

de Lege pentru realizarea "Capabilităţii de apărare aeriană cu baza la sol" aferentă programului de 
înzestrare esenţial "Sistem de rachete sol-aer cu bătaie mare(HSAM)". (PLx 481/20.11.2017) 

- Data depunerii raportului: 21.11.2017 
 

3. Raportul comun al Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci și al Comisiei juridice, de disciplină 
și imunități cu privire la Proiectul Legii prevenirii. (PLx423/06.11.2017) - prioritate legislativă  

- Data depunerii raportului: 21.11.2017 
 

4. Raportul comun, suplimentar al Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie 
alimentară și servicii specific și al Comisiei juridice, de disciplină și imunități cu privire la Propunerea 
legislativă pentru modificarea Legii nr.205/2004 privind protecţia animalelor. (Plx318/01.09.2016)  

- Data depunerii raportului: 21.11.2017 
 

5. Raportul comun al Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci și al Comisiei juridice, de disciplină 
și imunități cu privire la Proiectul de Lege pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.50/2010 privind contractele pentru consumatori. (PLx337/23.06.2014)  

- Data depunerii raportului: 21.11.2017 
 

6. Raportul comun al Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci și al Comisiei juridice, de disciplină 
și imunități cu privire la Propunerea legislativă privind amânarea executării silite a persoanelor fizice care 
au accesat credite în franci elveţieni. (Plx287/10.06.2014)  

- Data depunerii raportului: 21.11.2017 
 

7. Raportul comun al Comisiei pentru industrii şi servicii și al Comisiei pentru mediu şi echilibru 
ecologic cu privire la Proiectul de Lege pentru modificarea anexei nr.2 la Ordonanţa Guvernului 
nr.20/2012 privind instalaţiile portuare de preluare a deşeurilor generate de nave şi a reziduurilor mărfii. 
(PLx341/17.10.2017) - prioritate legislativă 

- Data depunerii raportului: 21.11.2017 
 

8. Raportul Comisiei pentru industrii şi servicii cu privire la Proiectul de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.43/2017 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea agenţiilor 
pentru întreprinderi mici şi mijlocii, atragere de investiţii şi promovare a exportului. 
(PLx367/23.10.2017)  

- Data depunerii raportului: 21.11.2017 
 

9. Raportul Comisiei pentru industrii şi servicii cu privire la Proiectul de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei Guvernului nr.29/2017 pentru înfiinţarea Centrului Naţional de Management al Apei Grele. 
(PLx382/23.10.2017)  

- Data depunerii raportului: 21.11.2017 
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10. Raportul Comisiei pentru industrii şi servicii cu privire la Proiectul de Lege pentru aprobarea 

Programului geologic la nivel naţional. (PLx383/23.10.2017) - prioritate legislativă 
- Data depunerii raportului: 21.11.2017 

 

11. Raportul comun al Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului și al 
Comisiei juridice, de disciplină și imunități cu privire la Propunerea legislativă pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.230 din 2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de 
proprietari. (Plx228/12.06.2017)   

- Data depunerii raportului: 22.11.2017 
 

12. Raportul comun al Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului și al 
Comisiei pentru muncă şi protecţie socială cu privire la Propunerea legislativă pentru modificarea Legii 
nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată. (Plx223/06.06.2017)   

- Data depunerii raportului: 22.11.2017 
 

13. Raportul Comisiei pentru industrii şi servicii cu privire la Proiectul de Lege pentru 
completarea art.28 din Legea tinerilor nr.350/2006. (PLx406/30.10.2017)  

- Data depunerii raportului: 22.11.2017 
 

14. Raportul Comisiei pentru industrii şi servicii cu privire la Proiectul de Lege pentru ratificarea 
Acordului Economic şi Comercial Cuprinzător (CETA) între Canada, pe de o parte, şi Uniunea 
Europeană şi statele sale membre, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 30 octombrie 2016. 
(PLx444/13.11.2017)  

- Data depunerii raportului: 22.11.2017 
 

15. Raportul Comisiei pentru industrii şi servicii cu privire la Proiectul de Lege pentru ratificarea 
Protocolului de aderare, semnat la Bruxelles la 11 noiembrie 2016, la Acordul Comercial dintre Uniunea 
Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi Columbia şi Peru, pe de altă parte, semnat la 
Bruxelles la 26 iunie 2012, pentru a se ţine seama de aderarea Ecuadorului. (PLx445/13.11.2017)  

- Data depunerii raportului: 22.11.2017 
 

16. Raportul Comisiei pentru muncă şi protecţie socială cu privire la Proiectul de Lege privind 
reglementarea activităţii de telemuncă. (PLx400/30.10.2017) - prioritate legislativă  

- Data depunerii raportului: 23.11.2017 
 

17. Raportul Comisiei pentru muncă şi protecţie socială cu privire la Propunerea legislativă 
privind unele măsuri de cotizare retroactivă în sistemul public de pensii. (Plx345/17.10.2017)   

- Data depunerii raportului: 23.11.2017 
 

18. Raportul Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci cu privire la Proiectul de Lege pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.99/2006 privind instituţiile de credit şi 
adecvarea capitalului. (PLx427/10.10.2016)   

- Data depunerii raportului: 23.11.2017 
 

19. Raportul Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului cu privire la 
Proiectul de Lege pentru completarea Legii nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor. 
(PLx424/06.11.2017)   

- Data depunerii raportului: 23.11.2017 
 

20. Raportul comun al Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului, al  
Comisiei pentru transporturi şi infrastructură și al Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic cu privire 
la Proiectul de Lege privind promovarea transportului ecologic. (PLx195/20.04.2017)   

- Data depunerii raportului: 23.11.2017 
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21. Raportul comun al Comisiei pentru transporturi şi infrastructură și al Comisiei pentru mediu 
şi echilibru ecologic cu privire la Proiectul de Lege privind stabilirea cerinţelor tehnice pentru limitarea 
emisiilor de compuşi organici volatili (COV) rezultaţi din depozitarea benzinei şi din distribuţia acesteia 
de la terminale la staţiile de distribuţie a benzinei precum şi în timpul alimentării autovehiculelor la 
staţiile de benzină. (PLx273/12.09.2017) - prioritate legislativă  

- Data depunerii raportului: 23.11.2017 
 

22. Raportul comun al Comisiei pentru industrii şi servicii și al Comisiei pentru apărare, ordine 
publică şi siguranţă naţională cu privire la Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.47/2017 pentru prorogarea unui termen şi pentru modificarea art.13 alin.(1) lit.b) din 
Legea nr.232/2016 privind industria naţională de apărare, precum şi pentru modificarea şi completarea 
unor acte normative. (PLx343/17.10.2017) - prioritate legislativă  

- Data depunerii raportului: 23.11.2017 
 

23. Raportul Comisiei pentru transporturi şi infrastructură cu privire la Proiectul de Lege pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.265/2008 privind gestionarea siguranţei circulaţiei pe infrastructura 
rutieră. (PLx425/10.10.2016)  

- Data depunerii raportului: 27.11.2017 
 

24. Raportul Comisiei pentru sănătate şi familie cu privire la Proiectul de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei Guvernului nr.22/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr.458/2002 privind calitatea 
apei potabile. (PLx370/23.10.2017)  

- Data depunerii raportului: 27.11.2017 
 
 
 
 
 

----------------------------------------- 
27 noiembrie 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                              Director 
                                             Sorin BERBECE 

               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   Întocmit de, 
Consilier parlamentar Drăgan Daniel 


