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LISTA RAPOARTELOR 

depuse în perioada 27 februarie - 4 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 buget, finanţe şi bănci cu privire la Proiectul de Lege pentru 
modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.74/2013 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea şi 
reorganizarea activităţii Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, precum şi pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative. (PLx 710/19.11.2018) 

- Data depunerii raportului: 27.02.2019 
 

2. Raportul comun al Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport și al Comisiei pentru 
muncă şi protecţie socială cu privire la Proiectul de Lege privind instituirea zilei de 11 martie ca Ziua 
naţională a Meseriilor. (PLx 496/03.10.2018) 

- Data depunerii raportului: 27.02.2019 
 

3. Raportul Comisiei pentru industrii şi servicii cu privire la Propunerea legislativă pentru 
modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.33/2007 privind organizarea şi funcţionarea 
Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei. (Plx 15/06.02.2019) 

- Data depunerii raportului: 27.02.2019 
 

4. Raportul suplimentar al Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice cu privire la Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr.139/2002 privind desfiinţarea Societăţii naţionale "Cai de Rasă" - S.A. şi preluarea 
parimoniului acesteia de către Regia Naţională a Pădurilor. (PLx 430/03.09.2018) 

- Data depunerii raportului: 27.02.2019 
 

5. Raportul comun al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi și al Comisiei pentru apărare, 
ordine publică şi siguranţă naţională cu privire la Proiectul de Lege pentru stabilirea unor măsuri de 
punere în aplicare a Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Statelor Unite ale Americii privind 
intensificarea cooperării în prevenirea şi combaterea infracţiunilor grave, semnat la 5 octombrie 2015 la 
Washington D.C.. (PLx 47/18.02.2019) 

- Data depunerii raportului: 27.02.2019 
 

6. Raportul Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport cu privire la Propunerea 
legislativă pentru modificarea şi completarea Legii Educaţiei Naţionale nr.1/2011. (Plx 6/04.02.2019) 

- Data depunerii raportului: 27.02.2019 
 

7. Raportul Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi cu privire la Proiectul de Lege pentru 
abrogarea alin.(21) al art.94 din Legea nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei 
în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea 
corupţiei. (PLx 471/17.09.2018) 

- Data depunerii raportului: 27.02.2019 
 

8. Raportul suplimentar al Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci cu privire la Propunerea 
legislativă pentru anularea unor obligaţii fiscale în domeniul agricol. (Plx 238/23.04.2018) 

- Data depunerii raportului: 28.02.2019 
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9. Raportul Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice cu 
privire la Proiectul de Lege pentru modificarea art.2 din Legea nr.192/2010 privind trecerea unor drumuri 
forestiere, a căilor ferate forestiere şi a lucrărilor de corectare a torenţilor din domeniul public al statului 
şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al unor unităţi 
adminstrativ teritoriale şi în administrarea consiliilor locale ale acestora. (PLx 16/06.02.2019) 

- Data depunerii raportului: 28.02.2019 
 

10. Raportul Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice cu 
privire la Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.321/2009 privind comercializarea 
produselor alimentare. (PLx 40/11.02.2019) 

- Data depunerii raportului: 28.02.2019 
 

11. Raportul Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic cu privire la Proiectul de Lege pentru 
completarea art.561 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale 
protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei salbatice. (PLx 35/11.02.2019) 

- Data depunerii raportului: 28.02.2019 
 

12. Raportul Comisiei pentru sănătate şi familie cu privire la Proiectul de Lege pentru 
completarea Legii nr.282/2005 privind organizarea activităţii de transfuzie sanguină, donarea de sânge şi 
componente de origine umană, precum şi asigurarea calităţii şi securităţii sanitare, în vederea utilizării lor 
terapeutice. (PLx 595/22.10.2018) 

- Data depunerii raportului: 04.03.2019 
 

13. Raportul Comisiei pentru sănătate şi familie cu privire la Proiectul de Lege pentru declararea 
zilei de 30 octombrie ca "Ziua pacientului cu arsuri". (PLx 754/19.12.2018) 

- Data depunerii raportului: 04.03.2019 
 
 
 
 

_______________ 
4 martie 2019 
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