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LISTA RAPOARTELOR 
depuse în perioada 20 - 26 februarie 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 pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport și al 

Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului cu privire la Propunerea legislativă 
pentru modificarea articolului nr.5 din Legea nr.35/2007 privind creşterea siguranţei în unităţile de 
învăţământ. (Plx 290/21.06.2016) 

- Data depunerii raportului: 20.02.2018 
 
 
2. Raportul suplimentar al Comisiei pentru industrii şi servicii cu privire la Proiectul de Lege 

privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.20/2017 pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi 
prorogarea unor termene. (PLx 353/17.10.2017) 

- Data depunerii raportului: 20.02.2018 
 
3. Raportul Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională cu privire la Proiectul 

de Lege pentru realizarea "Capabilităţii de sprijin de foc indirect" aferentă programului de înzestrare " 
Sistem Lansator Multiplu de Rachete cu bătaie mare". (PLx 42/20.02.2018) 

- Data depunerii raportului: 20.02.2018 
 
4. Raportul comun al  Comisiei pentru pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului și 

al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi cu privire la Propunerea legislativă pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.208 din 20 iulie 2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi 
pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente. (Plx 480/20.11.2017) 

- Data depunerii raportului: 20.02.2018 
 
5. Raportul comun al  Comisiei pentru pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului și 

al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi cu privire la Propunerea legislativă privind modificarea şi 
completarea Legii 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea 
Legii administraţiei publice locale nr.215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali. (Plx 495/27.11.2017) 

- Data depunerii raportului: 20.02.2018 
 
6. Raportul comun al  Comisiei pentru pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului, 

Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională și al Comisiei pentru tehnologia 
informaţiei şi comunicaţiilor cu privire la Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 
Guvernului nr.72/2017 privind implementarea Sistemului de avertizare a populaţiei în situaţii de urgenţă 
“RO-ALERT”. (PLx 538/07.12.2017) 

- Data depunerii raportului: 20.02.2018 
 
7. Raportul comun al  Comisiei pentru pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului, 

Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională și al Comisiei pentru sănătate şi familie 
cu privire la Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.74/2017 privind 
desemnarea Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă ca unitate de achiziţii centralizată pentru 
achiziţia centralizată de autospeciale/ambulanţe pentru Serviciul Mobil de Urgenţă, Reanimare şi 
Descarcerare din cadrul Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, pentru serviciile de ambulanţă 
judeţene şi pentru Serviciul de Ambulanţă Bucureşti-Ilfov. (PLx 541/07.12.2017) 

- Data depunerii raportului: 20.02.2018 
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8. Raportul Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice  cu 

privire la Proiectul de Lege privind modificarea şi completarea Legii nr.145/2014 pentru stabilirea unor 
măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol. (PLx 583/18.12.2017) 

- Data depunerii raportului: 20.02.2018 
 
9. Raportul Comisiei pentru muncă şi protecţie socială cu privire la Proiectul de Lege pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional 
desfăşurate de zilieri. (PLx 585/18.12.2017) 

- Data depunerii raportului: 20.02.2018 
 
10. Raportul Comisiei pentru muncă şi protecţie socială cu privire la Propunerea legislativă 

pentru modificarea alineatului (1) al articolului 145 din Legea nr.53/2003 - Codul Muncii.                                     
(Plx 498/27.11.2017) 

- Data depunerii raportului: 20.02.2018 
 
11. Raportul comun al Comisiei pentru muncă şi protecţie socială și al Comisiei pentru buget, 

finanţe şi bănci cu privire la Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.7/2017 privind 
reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare în domeniul sănătăţii. (PLx 377/23.10.2017) 

- Data depunerii raportului: 20.02.2018 
 
12. Raportul suplimentar al  Comisiei pentru muncă şi protecţie socială cu privire la Proiectul de 

Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.53/2017 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.53/2003 - Codul muncii. (PLx 365/23.10.2017) 

- Data depunerii raportului: 20.02.2018 
 
13. Raportul suplimentar al  Comisiei pentru muncă şi protecţie socială cu privire la Proiectul de 

Lege privind reglementarea activităţii de telemuncă. (PLx 400/30.10.2017) 
- Data depunerii raportului: 20.02.2018 
 
14. Raportul Comisiei pentru muncă şi protecţie socială cu privire la Propunerea legislativă 

pentru modificarea şi completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi 
stimularea ocupării forţei de muncă. (Plx 531/04.12.2017) 

- Data depunerii raportului: 21.02.2018 
 
15. Raportul Comisiei pentru muncă şi protecţie socială cu privire la Propunerea legislativă 

pentru modificarea articolului 49 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.                           
(Plx 605/20.12.2017) 

- Data depunerii raportului: 21.02.2018 
 
16. Raportul comun al Comisiei pentru muncă şi protecţie socială și al Comisiei pentru pentru 

administraţie publică şi amenajarea teritoriului cu privire la Proiectul de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.73/2017 pentru completarea Legii nr.202/2006 privind 
organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, precum şi pentru 
modificarea art.24 din Ordonanţa Guvernului nr.129/2000 privind formarea profesională a adulţilor.          
(PLx 487/27.11.2017) 

- Data depunerii raportului: 21.02.2018 
 
17. Raportul Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci cu privire la Proiectul de Lege pentru 

modificarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal. (PLx 361/17.10.2017) 
- Data depunerii raportului: 22.02.2018 
 
18. Raportul Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci cu privire la Propunerea legislativă pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal. (PLx 415/30.10.2017) 
- Data depunerii raportului: 22.02.2018 
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19. Raportul comun al Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci și al Comisiei pentru sănătate şi 
familie cu privire la Propunere legislativă pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.40/2013 pentru finanţarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie şi 
imunologie "Cantacuzino " în vedere realizării Planului national de intervenţie pentru prevenirea 
îmbolnăvirii în masă a populaţiei, generate de epidemii şi pandemii şi încredinţarea prestării unor servicii 
de interes economic general instituţiilor aflate în coordonarea sau sub autoritatea Ministerului Sănătăţii.          
(Plx 529/04.12.2017) 

- Data depunerii raportului: 22.02.2018 
 
20. Raportul comun al  Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci, al Comisiei pentru muncă şi 

protecţie socială și al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi cu privire la Proiectul de Lege privind 
subvenţionarea din fonduri publice a serviciilor sociale acordate de asociaţii, fundaţii şi cultele 
recunoscute de lege. (PLx 105/02.04.2013) 

- Data depunerii raportului: 26.02.2018 
 
21. Raportul Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi cu privire la Proiectul de Lege pentru 

completarea art.165 din Legea nr.254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de 
libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal. (PLx 589/18.12.2017) 

- Data depunerii raportului: 26.02.2018 
 
22. Raportul suplimentar al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi cu privire la Proiectul de 

Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.221/2009 privind condamnările cu caracter politic şi 
măsurile administrative asimilate acestora, pronunţate în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989. 
(PLx 111/29.03.2016) 

- Data depunerii raportului: 26.02.2018 
 
23. Raportul Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport cu privire la Propunerea 

legislativă pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei fizice şi sportului nr.69/2000.                            
(Plx 278/12.09.2017) 

- Data depunerii raportului: 26.02.2018 
 
24. Raportul Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport cu privire la Proiectul de Lege 

pentru completarea art.6 din Legea educaţiei fizice şi sportului nr.69/2000. (PLx 409/30.10.2017) 
- Data depunerii raportului: 26.02.2018 
 
25. Raportul Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport cu privire la Propunerea 

legislativă pentru completarea art.111 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011. (Plx 441/13.11.2017) 
- Data depunerii raportului: 26.02.2018 
 
26. Raportul Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport cu privire la Propunerea 

legislativă privind modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011. (Plx 486/27.11.2017) 
- Data depunerii raportului: 26.02.2018 
 
27. Raportul comun al  Comisiei pentru industrii şi servicii, al Comisiei pentru transporturi şi 

infrastructură și al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi cu privire la Propunerea legislativă pentru 
modificarea art.24 alin.(6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe 
drumurile publice. (Plx 108/02.03.2015) 

- Data depunerii raportului: 26.02.2018 
 

_________________ 
26 februarie 2018 
 

                                              Director 
                                            Sorin BERBECE 

 
              Întocmit de, 
Consilier parlamentar Drăgan Daniel 
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