
DEPARTAMENTUL LEGISLATIV 
Direcţia pentru lucrările şi secretariatul comisiilor 

 
 

LISTA RAPOARTELOR 
depuse în perioada 30 octombrie - 6 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 buget, finanţe şi bănci și al Comisiei pentru sănătate şi 
familie cu privire la Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.69/2014 
privind stabilirea unor măsuri financiare în domeniul sănătăţii şi pentru modificarea unor acte normative. 
(PLx71/23.02.2015) 

- Data depunerii raportului: 30.10.2017 
 

2. Raportul Comisiei juridice, de disciplină și imunități cu privire la Proiectul de Lege pentru 
ratificarea rezoluţiei Adunării Statelor Părţi (ASP) la Statutul de la Roma al Curţii Penale Internaţionale 
(CPI), adoptată de cea de-a XIV-a sesiune a ASP la Statutul de la Roma al CPI (14/Res.2), la 26 
noiembrie 2015, privind articolul 124 din Statutul Curţii Penale Internaţionale, adoptat la Roma, la 17 
iulie 1998. (PLx335/16.10.2017) - prioritate legislativă 
            - Data depunerii raportului: 30.10.2017 
 

3. Raportul Comisiei pentru muncă și protecție socială cu privire la Proiectul de Lege pentru 
completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice. (PLx 67/01.02.2017) 

- Data depunerii raportului: 30.10.2017 
 

4. Raportul comun al Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii 
specific și al Comisiei juridice, de disciplină și imunități cu privire la Proiectul de Lege privind abrogarea 
art.35 din Legea nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi 
celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 şi ale Legii nr.169/1997. 
(PLx318/03.10.2017) - prioritate legislativă 

- Data depunerii raportului: 31.10.2017 
 

5. Raportul comun al Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii 
specific, al Comisiei pentru muncă și protecție socială și al Comisiei juridice, de disciplină și imunități 
cu privire la Cererea de reexaminare a Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.32/2015 privind înfiinţarea Gărzilor forestiere. (PLx717/2015/17.10.2017) 

- Data depunerii raportului: 31.10.2017 
 

6. Raportul comun al Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci, al Comisiei pentru muncă și 
protecție socială și al Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului cu privire la 
Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.6/2017 pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri privind realizarea investiţiilor 
finanţate din fonduri publice. (PLx153/06.03.2017) - prioritate legislativă 

- Data depunerii raportului: 31.10.2017 
 

7. Raportul suplimentar Comisiei pentru învățământ, știință, tineret și sport cu privire la 
Propunerea legislativă pentru modificarea art.10 alin.(4) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011. 
(Plx254/01.09.2017) 

- Data depunerii raportului: 01.11.2017 
 

8. Raportul comun al Comisiei pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă și al Comisiei 
juridice, de disciplină și imunități cu privire la Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 
Arhivelor Naţionale nr.16/1996. (PLx394/01.10.2012) 

- Data depunerii raportului: 01.11.2017 

http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=2&leg=2012&cam=2&pag=comp20150223
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=8&leg=2012&cam=2&pag=comp20150223
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=8&leg=2012&cam=2&pag=comp20150223
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=2&leg=2012&cam=2&pag=comp20150223
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=6&leg=2016&cam=2&pag=comp20171031
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=10&leg=2016&cam=2&pag=comp20171101
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9. Raportul suplimentar Comisiei pentru învățământ, știință, tineret și sport cu privire la 
Propunerea legislativă pentru modificarea art.31 alin. (21) din Legea nr.1/2011 a educaţiei naţionale. 
(Plx181/02.05.2017) 

- Data depunerii raportului: 01.11.2017 
 

10. Raportul Comisiei pentru învățământ, știință, tineret și sport cu privire la Propunerea 
legislativă privind adoptarea unor măsuri în domeniul finanţării învăţământului. (Plx336/16.10.2017) 

- Data depunerii raportului: 01.11.2017 
 

11. Raportul comun al Comisiei pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă și al 
Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor cu privire la Proiectul de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei Guvernului nr.21/2016 pentru prorogarea unor termene prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.18/2015 privind stabilirea unor măsuri necesare pentru asigurarea tranziţiei de la 
televiziunea analogică terestră la televiziunea digitală terestră şi implementarea serviciilor multimedia la 
nivel naţional. (PLx435/10.10.2016) 

- Data depunerii raportului: 01.11.2017 
 

12. Raportul Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci cu privire la Proiectul de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.42/2017 pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală. (PLx296/25.09.2017) 

- Data depunerii raportului: 02.11.2017 
 

13. Raportul Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci cu privire la Proiectul de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.27/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de 
programare 2014-2020. (PLx357/17.10.2017) 

- Data depunerii raportului: 02.11.2017 
 

14. Raportul Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci cu privire la Proiectul de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.10/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.62/2011 privind stabilirea cadrului financiar general pentru utilizarea contribuţiei 
financiare elveţiene nerambursabile acordate României prin intermediul Programului de cooperare 
elveţiano-român vizând reducerea disparităţilor economice şi sociale în cadrul Uniunii Europene extinse, 
precum şi a contribuţiei naţionale aferente acestei asistenţe. (PLx352/17.10.2017) 

- Data depunerii raportului: 02.11.2017 
 

15. Raportul Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci cu privire la Proiectul de Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.49/2017 privind unele măsuri în vederea accelerării 
implementării proiectelor de infrastructură de transport de interes naţional, pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor 
europene pentru perioada de programare 2014-2020, pentru completarea Legii nr.105/2011 privind 
gestionarea şi utilizarea fondurilor externe nerambursabile şi a cofinanţării publice naţionale, pentru 
obiectivul" Cooperare Teritorială Europeană", precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr.17/2015 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi completarea unor acte 
normative. (PLx344/17.10.2017) 

- Data depunerii raportului: 02.11.2017 
 

16. Raportul comun al Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci și al Comisiei pentru industrii şi 
servicii cu privire la Cererea de reexaminare a Legii pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.7/2013 
privind instituirea impozitului asupra veniturilor suplimentare obţinute ca urmare a dereglementării 
preţurilor din sectorul gazelor naturale. (PLx97/2013/10.10.2017) 

- Data depunerii raportului: 02.11.2017 
 

17. Raportul Comisiei juridice, de disciplină și imunități cu privire la Propunerea legislativă 
privind modificarea şi completarea art.587 din Codul de Procedură Penală. (Plx104/02.03.2015)  
            - Data depunerii raportului: 03.11.2017 

http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=10&leg=2016&cam=2&pag=comp20171101
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=19&leg=2016&cam=2&pag=comp20171101
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=2&leg=2012&cam=2&pag=comp20150223
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=2&leg=2012&cam=2&pag=comp20150223
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=2&leg=2012&cam=2&pag=comp20150223
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=2&leg=2012&cam=2&pag=comp20150223
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=2&leg=2012&cam=2&pag=comp20150223
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=3&leg=2016&cam=2&pag=comp20171010
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=3&leg=2016&cam=2&pag=comp20171010
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18. Raportul suplimentar al Comisiei juridice, de disciplină și imunități cu privire la Propunerea 
legislativă pentru completarea prevederilor art.199 din Codul de procedură penală. (Plx105/03.03.2015)  
            - Data depunerii raportului: 03.11.2017 
 

19. Raportul suplimentar al Comisiei juridice, de disciplină și imunități cu privire la Propunerea 
legislativă pentru modificarea şI completarea Legii nr.192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei 
de mediator. (Plx144/02.03.2015)  
            - Data depunerii raportului: 03.11.2017 
 

20. Raportul Comisiei juridice, de disciplină și imunități cu privire la Propunerea legislativă 
pentru completarea art.348 al Legii nr.286/2009 privind Codul Penal. (Plx276/15.06.2016)  
            - Data depunerii raportului: 03.11.2017 
 

21. Raportul Comisiei juridice, de disciplină și imunități cu privire la Proiectul de Lege pentru 
completarea art.999 din Legea nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă. (PLx537/07.11.2016)  
            - Data depunerii raportului: 03.11.2017 
 

22. Raportul Comisiei juridice, de disciplină și imunități cu privire la Propunerea legislativă 
pentru completarea Legii nr.286/2009 privind Codul Penal. (Plx153/11.04.2016)  
            - Data depunerii raportului: 03.11.2017 
 

23. Raportul Comisiei juridice, de disciplină și imunități cu privire la Propunerea legislativă 
pentru completarea Legii nr.286/2009 privind Codul Penal. (Plx154/11.04.2016)  
            - Data depunerii raportului: 03.11.2017 
 

24. Raportul Comisiei juridice, de disciplină și imunități cu privire la Propunerea legislativă 
pentru modificarea art.218 şi 219 din Legea nr.286/2009 privind Codul penal. (Plx8/03.02.2016)  
            - Data depunerii raportului: 03.11.2017 
 

25. Raportul Comisiei juridice, de disciplină și imunități cu privire la Propunerea legislativă 
pentru completarea Art.574 al Legii nr.135 din 1 iulie 2010 privind Codul de procedură penală. 
(Plx558/01.09.2015)  
            - Data depunerii raportului: 03.11.2017 
 

26. Raportul Comisiei juridice, de disciplină și imunități cu privire la Proiectul de Lege pentru 
modificarea Legii nr.286/2009 privind Codul Penal. (Plx587/15.12.2014)  
            - Data depunerii raportului: 03.11.2017 
 

27. Raportul Comisiei juridice, de disciplină și imunități cu privire la Propunerea legislativă 
pentru completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal. (Plx214/09.03.2015)  
            - Data depunerii raportului: 03.11.2017 
 

28. Raportul Comisiei juridice, de disciplină și imunități cu privire la Propunerea legislativă 
pentru completarea Legii nr.286/2009 privind Codul Penal. (Plx359/20.04.2015)  
            - Data depunerii raportului: 03.11.2017 
 

29. Raportul Comisiei juridice, de disciplină și imunități cu privire la Propunerea legislativă 
pentru modificarea articolului 309 din Legea nr.286/2009 privind Codul penal. (Plx789/04.11.2015)  
            - Data depunerii raportului: 03.11.2017 
 

30. Raportul Comisiei juridice, de disciplină și imunități cu privire la Propunerea legislativă 
pentru modificarea Codului Penal. (Plx898/21.12.2015)  
            - Data depunerii raportului: 03.11.2017 
 

31. Raportul Comisiei juridice, de disciplină și imunități cu privire la Propunerea legislativă 
pentru completarea Legii nr.286/2009 privind Codul Penal. (Plx217/09.03.2015)  
            - Data depunerii raportului: 03.11.2017 
 



 4 

32. Raportul Comisiei juridice, de disciplină și imunități cu privire la Propunerea legislativă 
pentru modificarea Legii nr.47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale. 
(Plx256/01.09.2017)  
            - Data depunerii raportului: 03.11.2017 
 

33. Raportul Comisiei juridice, de disciplină și imunități cu privire la Propunerea legislativă 
pentru completarea art.574 al Legii nr.135 din 1 iulie 2010 privind Codul de procedură penală. 
(Plx136/06.04.2016)  
            - Data depunerii raportului: 03.11.2017 
 

34. Raportul Comisiei pentru sănătate şi familie cu privire la Proiectul de Lege pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.458/2002 privind calitatea apei potabile. (PLx372/23.10.2017)                   
- prioritate legislativă 

- Data depunerii raportului: 06.11.2017 
 
35. Raportul comun al Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională și al 

Comisiei pentru sănătate şi familie cu privire la Proiectul de Lege pentru acordarea de servicii medicale 
unor categorii de persoane şi pentru completarea art.2 din Legea nr.406/2001 privind acordarea unor 
drepturi persoanelor care au avut calitatea de şef al statului român. (PLx351/17.10.2017) 

- Data depunerii raportului: 06.11.2017 
 

36. Raportul comun al Comisiei pentru politică externă și al Comisiei juridice, de disciplină și 
imunități cu privire la Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.11/2017 
privind organizarea şi funcţionarea Agentului guvernamental pentru Curtea de Justiţie a Uniunii 
Europene, precum şi pentru Curtea de Justiţie a Asociaţiei Europene a Liberului Schimb. 
(PLx152/06.03.2017) - prioritate legislativă 

- Data depunerii raportului: 06.11.2017 
 
 
 
----------------------------------------- 
6 noiembrie 2017 
 
 

 
 

 
 

                                              Director 
                                             Sorin BERBECE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               
                   Întocmit de, 
Consilier parlamentar Drăgan Daniel 
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