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LISTA RAPOARTELOR 

depuse în perioada 19 - 20 februarie 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 comun al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi și al Comisiei pentru 
administraţie publică şi amenajarea teritoriului cu privire la Propunerea legislativă pentru implementarea 
subpunctului 1 al punctului III din Rezoluţiunea Adunării Naţionale de la Alba Iulia din 1 decembrie 
1918. (Plx 732/05.12.2018) 

- Data depunerii raportului: 19.03.2019 
 

2. Raportul comun al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi și al Comisiei pentru apărare, 
ordine publică şi siguranţă naţională cu privire la Cererea de reexaminare a Legii pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.535/2004 privind prevenirea şi combaterea terorismului.               
(PLx 111/2018/04.02.2019) 

- Data depunerii raportului: 19.03.2019 
 

3. Raportul Comisiei pentru muncă şi protecţie socială cu privire la Propunerea legislativă pentru 
modificarea art.14 din Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri 
publice. (Plx 255/25.04.2018) 

- Data depunerii raportului: 19.03.2019 
 

4. Raportul suplimentar al Comisiei pentru muncă şi protecţie socială cu privire la Propunerea 
legislativă pentru completarea şi modificarea Legii nr.250/2015 privind declararea zilei de 28 noiembrie 
Ziua Bucovinei. (Plx 602/22.10.2018) 

- Data depunerii raportului: 19.03.2019 
 

5. Raportul suplimentar al Comisiei pentru muncă şi protecţie socială cu privire la Proiectul de 
Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.53/2003 - Codul muncii. (PLx 148/26.03.2018) 

- Data depunerii raportului: 19.03.2019 
 

6. 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.107/2018 privind modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru prorogarea unor 
termene. (PLx 55/25.02.2019) 

- Data depunerii raportului: 19.03.2019 
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