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LISTA RAPOARTELOR 

depuse în perioada 20 - 25 martie 2019 
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 muncă şi protecţie socială cu privire la Proiectul de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 41/2018 pentru modificarea şi completarea Legii-cadru 
nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice. (PLx 422/03.09.2018) 

- Data depunerii raportului: 20.03.2019 
 

2. Raportul Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport cu privire la Propunerea 
legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.1/2011 a educaţiei naţionale. (Plx 28/11.02.2019) 

- Data depunerii raportului: 20.03.2019 
 

3. Raportul Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale cu 
privire la Proiectul de Lege privind instituirea Zilei Sveti Sava, sărbătoare a minorităţii sârbe din 
România. (PLx 118/11.03.2019) 

- Data depunerii raportului: 20.03.2019 
 

4. Raportul Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului cu privire la 
Propunerea legislativă privind instituirea zilei de 21 aprilie - Ziua naţională a luptei împotriva traficului 
ilicit de mărfuri. (Plx 23/06.02.2019) 

- Data depunerii raportului: 20.03.2019 
 

5. Raportul comun al Comisiei pentru muncă şi protecţie socială și al Comisiei pentru sănătate şi 
familie cu privire la Propunerea legislativă privind unele măsuri în domeniul expertizării în securitate şi 
sănătate ocupaţională. (Plx 642/29.10.2018) 

- Data depunerii raportului: 20.03.2019 
 

6. Raportul Comisiei pentru sănătate şi familie cu privire la Proiectul de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.95/2018 pentru completarea art.159 din Legea nr.95/2006 privind 
reforma în domeniul sănătăţii. (PLx 752/19.12.2018) 

- Data depunerii raportului: 20.03.2019 
 

7. Raportul comun al Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului și al 
Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport cu privire la Proiectul de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.97/2018 privind aprobarea Programului-pilot de acordare a unui 
suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 50 de unităţi de învăţământ preuniversitare de stat.                
(PLx 7/04.02.2019) 

- Data depunerii raportului: 21.03.2019 
 

8. Raportul Comisiei pentru transporturi şi infrastructură cu privire la Proiectul de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.17/2018 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului 
nr.26/2009 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Centrului de Investigaţii şi Analiză pentru 
Siguranţa Aviaţiei Civile şi pentru abrogarea Ordonanţei Guvernului nr.51/1999 privind investigaţia 
tehnică a accidentelor şi incidentelor din aviaţia civilă. (PLx 591/22.10.2018) 

- Data depunerii raportului: 21.03.2019 
 



 2

 

9. Raportul comun al Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului și al 
Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi cu privire la Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.11/2019 privind modificarea şi completarea unor acte normative.                
(PLx 76/04.03.2019) 

- Data depunerii raportului: 21.03.2019 
 

10. Raportul comun al Comisiei pentru industrii şi servicii, al Comisiei pentru transporturi şi 
infrastructură, al Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci și al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi 
cu privire la Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.54/2016 privind 
asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terţelor persoane prin accidente 
de vehicule şi de tramvaie. (PLx 24/01.02.2017) 

- Data depunerii raportului: 21.03.2019 
 

11. Raportul comun al Comisiei pentru muncă şi protecţie socială și al Comisiei juridice, de 
disciplină şi imunităţi cu privire la Cererea de reexaminare a Legii pentru modificarea şi completarea 
Legii Dialogului Social nr.62/2011. (PLx 35/2016/20.02.2017) 

- Data depunerii raportului: 21.03.2019 
 

12. Raportul comun al Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci și al Comisiei juridice, de 
disciplină şi imunităţi cu privire la Cererea de reexaminare a Legii pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi. (PLx 442/2017/14.02.2019) 

- Data depunerii raportului: 21.03.2019 
 

13. Raportul Comisiei pentru sănătate şi familie cu privire la Proiectul de Lege pentru 
modificarea art.75 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii. (PLx 690/12.11.2018) 

- Data depunerii raportului: 25.03.2019 
 
 
 

_______________ 
25 martie 2019 
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              Întocmit de, 
Consilier parlamentar Drăgan Daniel 


