
 DEPARTAMENTUL LEGISLATIV 
Direcţia pentru lucrările şi secretariatul comisiilor 

 
 
 

LISTA RAPOARTELOR 
depuse în perioada 19 - 26 martie 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 pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă cu privire la Propunerea 

legislativă pentru modificarea şi completarea Legii adiovizualului nr.504/2002. (Plx 465/20.11.2017) 
- Data depunerii raportului: 19.03.2018 
 
2. Raportul comun al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi și al Comisiei pentru 

administraţie publică şi amenajarea teritoriului cu privire la Propunerea legislativă pentru completarea 
art.98 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală. (Plx 577/12.12.2017) 

- Data depunerii raportului: 19.03.2018 
 
3. 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 de urgenţã a Guvernului 
nr.90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi 
prorogarea unor termene. (Plx 52/26.02.2018) 

- Data depunerii raportului: 19.03.2018 
 
4. Raportul Comisiei speciale comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru sistematizarea, 

unificarea şi asigurarea stabilităţii legislative în domeniul justiţiei cu privire la Cererea de reexaminare a 
Legii pentru modificarea Legii nr.304/2004 privind organizarea judiciară. (PLx 417/2017/19.02.2018) 

- Data depunerii raportului: 20.03.2018 
 
5. Raportul Comisiei speciale comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru sistematizarea, 

unificarea şi asigurarea stabilităţii legislative în domeniul justiţiei cu privire la Cererea de reexaminare a 
Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr.303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor. 
(PLx 418/2017/07.03.2018) 

- Data depunerii raportului: 20.03.2018 
 
6. Raportul Comisiei speciale comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru sistematizarea, 

unificarea şi asigurarea stabilităţii legislative în domeniul justiţiei cu privire la Cererea de reexaminare a 
Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr.317/2004 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului 
Superior al Magistraturii. (PLx 419/2017/07.03.2018) 

- Data depunerii raportului: 20.03.2018 
 
7. Raportul Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi cu privire la Proiectul de Lege privind 

unele măsuri de protecţie a victimelor infracţiunilor. (PLx 49/26.02.2018) 
- Data depunerii raportului: 20.03.2018 
 
8. Raportul comun al Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic și al Comisiei pentru industrii 

şi servicii cu privire la Propunerea legislativă privind modalitatea de gestionare a pungilor de plastic.      
(Plx 333/10.10.2017) 

- Data depunerii raportului: 20.03.2018 
 
9. Raportul Comisiei pentru sănătate şi familie cu privire la Propunerea legislativă pentru 

modificarea Legii sănătăţii mintale şi a protecţiei persoanelor cu tulburări psihice nr.487/2002.                     
(Plx 171/13.04.2016) 

- Data depunerii raportului: 21.03.2018 
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10. Raportul Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului cu privire la 
Propunerea legislativă privind Statutul de autonomie al Ţinutului Secuiesc. (Plx 5/01.02.2018) 

- Data depunerii raportului: 21.03.2018 
 
 
11. Raportul comun al Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci și al Comisiei pentru agricultură, 

silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice cu privire la Cererea de reexaminare a Legii privind 
aprobarea Programului de susţinere pentru activitatea de reproducţie, incubaţie şi de creştere în sectorul 
avicol. (PLx 470/2017/26.02.2018) 

- Data depunerii raportului: 22.03.2018 
 
 
12. Raportul comun al Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci și al Comisiei pentru agricultură, 

silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice cu privire la Cererea de reexaminare a Legii privind 
aprobarea Programului de susţinere a crescătorilor de suine pentru activitatea de reproducţie.                      
(PLx 471/2017/26.02.2018) 

- Data depunerii raportului: 22.03.2018 
 
 
13. Raportul Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci cu privire la Proiectul de Lege pentru 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.77/2017 privind înfiinţarea Centrului Naţional pentru 
Informaţii Financiare. (PLx 571/11.12.2017) 

- Data depunerii raportului: 22.03.2018 
 
 
14. Raportul Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci cu privire la Proiectul de Lege pentru 

modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.39/2015 privind cazierul fiscal.                          
(PLx 34/19.02.2018) 

- Data depunerii raportului: 22.03.2018 
 
 
15. Raportul Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci cu privire la Proiectul de Lege privind 

modificarea şi completarea Legii nr.70/2015 pentru întărirea disciplinei finaciare privind operaţiunile de 
încasări şi plăţi în numerar şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată. (PLx 35/19.02.2018) 

- Data depunerii raportului: 22.03.2018 
 
 
16. Raportul Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci cu privire la Proiectul de Lege pentru 

modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul gestionării financiare a fondurilor 
europene. (PLx 37/19.02.2018) 

- Data depunerii raportului: 22.03.2018 
 
 
17. Raportul Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci cu privire la Propunerea legislativă pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 - Codul Fiscal în sensul abilitării Consiliilor Locale să 
poată hotărî scutirea sau reducerea impozitului /taxei pe clădiri pentru clădirile de tipsala polivalentă - 
sală de sport aflate în proprietatea unităţii administrativ-teritoriale. (PLx 38/19.02.2018) 

- Data depunerii raportului: 22.03.2018 
 
 
18. Raportul comun al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi și al Comisiei pentru 

agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice cu privire la Propunerea legislativă 
pentru modificarea şi completarea Legii nr.17 din 7 martie 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 501/27.11.2018) 

- Data depunerii raportului: 22.03.2018 
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19. Raportul comun al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi și al Comisiei pentru 
agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice cu privire la Propunerea legislativă 
privind trecerea suprafeţei de 180,44 ha fond forestier din proprietatea publică a statului şi din 
administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva în proprietatea publică a Municipiului Buzău.      
(Plx 515/04.12.2017) 

- Data depunerii raportului: 22.03.2018 
 
20. Raportul Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice cu 

privire la Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.94/2017 pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.67/2008 privind organizarea şi 
funcţionarea Sistemului Informaţional pentru Piaţa Produselor Agricole şi Alimentare.                                   
(PLx 77/05.03.2018) 

- Data depunerii raportului: 22.03.2018 
 
21. Raportul Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport cu privire la Proiectul Legii 

manualului şcolar. (PLx 86/07.03.2018) 
- Data depunerii raportului: 22.03.2018 
 
22. Raportul Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport cu privire la Propunerea 

legislativă pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul educaţiei şi sportului. 
(Plx 463/20.11.2017) 

- Data depunerii raportului: 22.03.2018 
 
23. Raportul Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport cu privire la Cererea de 

reexaminare a Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.38/2017 privind 
modificarea şi completarea Legii educaţiei fizice şi sportului nr.69/2000. (PLx 274/2017/12.03.2018) 

- Data depunerii raportului: 22.03.2018 
 
24. Raportul Comisiei pentru sănătate şi familie cu privire la Cererea de reexaminare a Legii 

pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii.                             
(PLx 45/2017/12.03.2018) 

- Data depunerii raportului: 22.03.2018 
 
25. Raportul comun al Comisiei pentru transporturi şi infrastructură și al Comisiei pentru 

apărare, ordine publică şi siguranţă naţională cu privire la Proiectul de Lege privind Codul aerian al 
României. (PLx 38/01.02.2017) 

- Data depunerii raportului: 26.03.2018 
 
26. Raportul comun al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, Comisiei pentru mediu şi 

echilibru ecologic și al Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice 
cu privire la Proiectul de Lege pentru completarea art.36 din Legea nr.46/2008 - Codul silvic.                          
(PLx 74/28.02.2018) 
 - Data depunerii raportului: 26.03.2018 

 
 

________________ 
26 martie 2018 

 
 

 
                                              Director 

                                            Sorin BERBECE 
 
 
 
              Întocmit de, 
Consilier parlamentar Drăgan Daniel 
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