
DEPARTAMENTUL LEGISLATIV 
Direcţia pentru lucrările şi secretariatul comisiilor 

 
 

LISTA RAPOARTELOR 
depuse în perioada 29 noiembrie - 04 decembrie 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 Comisiei juridice, de disciplină și imunități cu privire la Proiectul de Lege pentru 
ratificarea Acordului de parteneriat strategic între Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe 
de o parte, şi Canada, pe de altă parte, semnat la Bruxelles, la 30 octombrie 2016. (PLx443/13.11.2017)   

- Data depunerii raportului: 29.11.2017 
 

2. Raportul Comisiei juridice, de disciplină și imunități cu privire la Proiectul de Lege privind 
combaterea exploatării ilicite a locurilor de parcare. (PLx455/13.11.2017)   

- Data depunerii raportului: 29.11.2017 
 

3. Raportul Comisiei juridice, de disciplină și imunități cu privire la Proiectul de Lege pentru 
aderarea României la Protocolul referitor la privilegiile şi imunităţile Autorităţii Internaţionale privind 
Spaţiile Submarine, adoptat la Kingston, la 27 martie 1998, care a intrat în vigoare la 31 mai 2003. 
(PLx460/20.11.2017)   

- Data depunerii raportului: 29.11.2017 
 

4. Raportul Comisiei juridice, de disciplină și imunități cu privire la Proiectul de Lege pentru 
ratificarea Acordului între Guvernul României şi Organizaţia pentru Interzicerea Armelor Chimice 
(OIAC) privind privilegiile şi imunităţile OIAC, semnat la Haga, la 6 septembrie 2017. 
(PLx459/20.11.2017)   

- Data depunerii raportului: 29.11.2017 
 

5. Raportul comun al Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic și al Comisiei pentru 
agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice cu privire la Propunerea legislativă 
privind interzicerea exportului de lemn. (Plx835/25.11.2015)   

- Data depunerii raportului: 29.11.2017 
 

6. Raportul Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului cu privire la 
Propunerea legislativă pentru modificarea art.9 din Ordonanţa Guvernului nr.27/2002 privind 
reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor. (Plx316/03.10.2017)   

- Data depunerii raportului: 29.11.2017 
 

7. Raportul comun al Comisiei juridice, de disciplină și imunități și al Comisiei pentru buget, 
finanţe şi bănci cu privire la Proiectul de Lege privind modificarea articolului 71 din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.5/2010 privind contractele de credit pentru consumatori. (PLx527/07.11.2016)   

- Data depunerii raportului: 29.11.2017 
 

8. Raportul Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci cu privire la Proiectul de Lege pentru 
ratificarea Convenţiei între România şi Bosnia şi Herţegovina pentru evitarea dublei impuneri şi 
prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit, semnată la Sarajevo, la 6 decembrie 2016. 
(PLx461/20.11.2016)   

- Data depunerii raportului: 29.11.2017 
 

9. Raportul suplimentar al Comisiei juridice, de disciplină și imunități cu privire la Propunerea 
legislativă privind modificarea Legii nr.213 din 17 noiembrie 1998 privind proprietatea publică şi 
regimul juridic al acesteia. (Plx588/15.12.2014)   

- Data depunerii raportului: 29.11.2017 

http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=46&leg=2012&cam=2&pag=comp20151125
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=4&leg=2012&cam=2&pag=comp20151125
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=4&leg=2012&cam=2&pag=comp20151125
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=6&leg=2016&cam=2&pag=comp20171003
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=2&leg=2016&cam=2&pag=comp20171129
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=2&leg=2016&cam=2&pag=comp20171129
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=2&leg=2016&cam=2&pag=comp20171129
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10. Raportul Comisiei juridice, de disciplină și imunități cu privire la Proiectul de Lege pentru 

modificarea Legii nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă. 
(PLx425/06.11.2017)   

- Data depunerii raportului: 29.11.2017 
 
 

11. Raportul comun al Comisiei pentru muncă şi protecţie socială și al Comisiei pentru 
administraţie publică şi amenajarea teritoriului cu privire la Propunerea legislativă pentru abrogarea 
articolului 94 alin.(1) lit.m) din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici. 
(Plx427/06.11.2015)   

- Data depunerii raportului: 29.11.2017 
 
 

12. Raportul comun al Comisiei juridică, de disciplină şi imunităţi, al Comisiei pentru 
agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice și al Comisiei pentru mediu şi echilibru 
ecologic cu privire la Propunerea legislativă privind protejarea suprafeţelor forestiere din România. 
(Plx324/03.10.2017)   

- Data depunerii raportului: 29.11.2017 
 
 

13. Raportul comun al Comisiei juridică, de disciplină şi imunităţi și al Comisiei pentru 
administraţie publică şi amenajarea teritoriului cu privire la Proiectul de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.33/2016 pentru modificarea şi completarea unor acte normative 
privind actele de stare civilă şi actele de identitate ale cetăţenilor români. (PLx451/17.10.2016)                          
- prioritate legislativă   

- Data depunerii raportului: 29.11.2017 
 
 

14. Raportul Comisiei pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă cu privire la 
Propunerea legislativă pentru modificarea art.19 din Legea nr.41/1994 privind organizarea şi funcţionarea 
Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune. (Plx293/25.09.2017)   

- Data depunerii raportului: 04.12.2017 
 
 

15. Raportul comun al Comisiei pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă și al 
Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport cu privire la Propunerea legislativă pentru 
modificarea art.168 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011. (Plx255/01.09.2017)                      

- Data depunerii raportului: 04.12.2017 
 
 

16. Raportul comun al Comisiei pentru transporturi şi infrastructură și al Comisia pentru 
industrii şi servicii cu privire la Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea art.9 din Ordonanţa 
Guvernului nr.15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de 
drumuri naţionale din România. (PLx438/10.10.2016)                      

- Data depunerii raportului: 04.12.2017 
 
 

17. Raportul comun al Comisiei pentru transporturi şi infrastructură și al Comisia pentru 
industrii şi servicii cu privire la Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.44/2017 pentru mofificarea anexei nr.1 la Ordonanţa Guvernului nr.15/2002 privind aplicarea tarifului 
de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România. (PLx327/10.10.2017)              
- prioritate legislativă                     

- Data depunerii raportului: 04.12.2017 
 
 
 
 

http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=7&leg=2016&cam=2&pag=comp20171106
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=4&leg=2012&cam=2&pag=comp20151125
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=4&leg=2012&cam=2&pag=comp20151125
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=4&leg=2012&cam=2&pag=comp20151125
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=11&leg=2016&cam=2&pag=comp20171003
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=4&leg=2016&cam=2&pag=comp20171003
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=4&leg=2016&cam=2&pag=comp20171003
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=4&leg=2012&cam=2&pag=comp20151125
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=4&leg=2012&cam=2&pag=comp20151125
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=4&leg=2012&cam=2&pag=comp20151125
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=11&leg=2016&cam=2&pag=comp20171003
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=4&leg=2012&cam=2&pag=comp20151125
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=4&leg=2012&cam=2&pag=comp20151125
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=4&leg=2012&cam=2&pag=comp20151125
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=10&leg=2016&cam=2&pag=comp20171204
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=10&leg=2016&cam=2&pag=comp20171204
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=4&leg=2012&cam=2&pag=comp20151125
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=4&leg=2012&cam=2&pag=comp20151125
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=4&leg=2012&cam=2&pag=comp20151125
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=34&leg=2012&cam=2&pag=comp20161010
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=3&leg=2012&cam=2&pag=comp20161010
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=3&leg=2012&cam=2&pag=comp20161010
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=34&leg=2012&cam=2&pag=comp20161010
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=3&leg=2012&cam=2&pag=comp20161010
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=3&leg=2012&cam=2&pag=comp20161010
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18. Raportul Comisiei specială comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru sistematizarea, 
unificarea şi asigurarea stabilităţii legislative în domeniul justiţiei cu privire la Propunerea legislativă 
pentru modificarea şi completarea Legii nr.303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor. 
(Plx418/31.10.2017)   

- Data depunerii raportului: 04.12.2017 
 
 
 
 
 
----------------------------------------- 
04 decembrie 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                              Director 
                                             Sorin BERBECE 

               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   Întocmit de, 
Consilier parlamentar Drăgan Daniel 

http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=221&leg=2016&cam=0&pag=comp20171113
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=221&leg=2016&cam=0&pag=comp20171113
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