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LISTA RAPOARTELOR 
depuse în perioada 13 - 20 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 Comisiei pentru transporturi şi infrastructură cu privire la Cererea de reexaminare a 
Legii pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.22/1999 privind administrarea 
porturilor şi a căilor navigabile, precum şi desfăşurarea activităţilor de transport naval în porturi şi pe căi 
navigabile. (PLx413/2016/23.10.2017)  

- Data depunerii raportului: 13.11.2017 
 

2. Raportul Comisiei pentru transporturi şi infrastructură cu privire la Proiectul de Lege pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.81/2000 privind certificarea încadrării 
vehiculelor înmatriculate sau înregistrate în normele tehnice privind siguranţa circulaţiei rutiere, protecţia 
mediului şi în categoria de folosinţă conform destinaţiei, prin inspecţia tehnică periodică. 
(PLx308/03.10.2017)  

- Data depunerii raportului: 14.11.2017 
 

3. Raportul Comisiei pentru transporturi şi infrastructură cu privire la Proiectul de Lege pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor. 
(PLx369/23.10.2017) - prioritate legislativă 

- Data depunerii raportului: 14.11.2017 
 

4. Raportul Comisiei pentru muncă și protecție socială cu privire la Proiectul de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.82/2016 pentru aprobarea Statutului special al funcţiei 
publice specifice de inspector social şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative.                                
(PLx 123/13.02.2017) 

- Data depunerii raportului: 14.11.2017 
 

5. Raportul comun al Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului și al 
Comisiei pentru muncă și protecție socială cu privire la Cererea de reexaminare a Legii pentru 
modificarea Legii nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici. (PLx556/2015/06.11.2017)  

- Data depunerii raportului: 14.11.2017 
 

6. Raportul Comisiei pentru muncă și protecție socială cu privire la Proiectul de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.55/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor.                                
(PLx 309/03.10.2017) 

- Data depunerii raportului: 14.11.2017 
 

7. Raportul comun al Comisiei pentru transporturi şi infrastructură și al Comisiei pentru cultură, 
arte, mijloace de informare în masă cu privire la Proiectul de Lege pentru înfiinţarea Muzeului 
Locomotivelor din Dej. (PLx85/01.02.2017)  

- Data depunerii raportului: 14.11.2017 
 

8. Raportul comun al Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci și al Comisiei pentru muncă și 
protecție socială cu privire la Propunerea legislativă privind modificarea alineatului (4) al articolului 1 
din Ordonanţa de Urgenţă nr.2 din 6 ianuarie 2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare. 
(PLx325/03.10.2017)  

- Data depunerii raportului: 14.11.2017 

http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=34&leg=2016&cam=2&pag=comp20171113
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=34&leg=2016&cam=2&pag=comp20171113
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=34&leg=2016&cam=2&pag=comp20171113
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=34&leg=2016&cam=2&pag=comp20171113
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=10&leg=2016&cam=2&pag=comp20171114
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9. Raportul Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională cu privire la Proiectul 

de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.24/2017 privind formarea iniţială a ofiţerilor în 
activitate din Ministerul Apărării Naţionale în instituţii de învăţământ superior militar din străinătate.                                
(PLx 355/17.10.2017) 

- Data depunerii raportului: 14.11.2017 
 

10. Raportul comun al Comisiei pentru industrii şi servicii, al Comisiei pentru transporturi şi 
infrastructură și al Comisiei juridice, de disciplină și imunități cu privire la Propunerea legislativă pentru 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice. 
(Plx339/19.09.2016) 

- Data depunerii raportului: 14.11.2017 
 

11. 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 completarea Legii nr.143/2000 
privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri. (PLx 403/30.10.2017)                        
- prioritate legislativă 

- Data depunerii raportului: 15.11.2017 
 

12. Raportul Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului cu privire la 
Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.28/2017 pentru completarea art.6 din 
Legea nr.152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, precum şi pentru stabilirea 
unor măsuri de aplicare a acesteia. (PLx381/23.10.2017)  

- Data depunerii raportului: 15.11.2017 
 

13. Raportul comun al Comisiei pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării și al 
Comisiei pentru politică externă cu privire la Proiectul de Lege pentru modifcarea şi completarea Legii 
nr.86/2016 privind instituirea centrelor comunitare româneşti în străinătate. (PLx 264/01.09.2017)                         

- Data depunerii raportului: 15.11.2017 
 

14. Raportul comun al Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci, al Comisiei pentru muncă și 
protecție socială și al Comisiei juridice, de disciplină și imunități cu privire la Propunerea legislativă 
pentru modificarea punctului 2 din Anexa nr.1 a Legii nr.250/2016 privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.20/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor 
termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative. (Plx317/03.10.2017) 

- Data depunerii raportului: 16.11.2017 
 

15. Raportul Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci cu privire la Proiectul de Lege privind 
construirea Monumentului Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918 - Alba Iulia. (PLx193/09.03.2015) 

- Data depunerii raportului: 16.11.2017 
 

16. Raportul comun al Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii 
specific, Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului și al Comisiei pentru mediu şi 
echilibru ecologic cu privire la Propunerea legislativă pentru completarea art.67 din Legea nr.46/2008 - 
Codul silvic. (Plx277/12.09.2017)  

- Data depunerii raportului: 16.11.2017 
 

17. Raportul Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specific cu 
privire la Proiectul de Lege pentru ratificarea Protocolului între Guvernul României şi Guvernul 
Republicii Populare Democrate Coreene prvind Acordurile bilaterale încheiate în perioada 1956-1989, 
semnat la Phenian la 20 ianuarie 2011. (PLx373/24.05.2011)  

- Data depunerii raportului: 16.11.2017 
 
 

http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=12&leg=2016&cam=2&pag=comp20171114
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=34&leg=2016&cam=2&pag=comp20171113
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=34&leg=2016&cam=2&pag=comp20171113
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=12&leg=2016&cam=2&pag=comp20171114
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=6&leg=2016&cam=2&pag=comp20171031
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=32&leg=2016&cam=2&pag=comp20170901
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=13&leg=2016&cam=2&pag=comp20170901
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=6&leg=2016&cam=2&pag=comp20171031
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=46&leg=2016&cam=2&pag=comp20170620
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=46&leg=2016&cam=2&pag=comp20170620
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18. 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 pentru aprobarea 
Ordonanţei Guvernului nr.9/2017 privind prorogarea termenului prevăzut la art.IV din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.51/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr.171/2010 privind stabilirea 
şi sancţionarea contravenţiilor silvice. (PLx321/03.10.2017)  

- Data depunerii raportului: 16.11.2017 
 

19. 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 
transmiterea unui teren din domeniul public al statului şi din administrarea Staţiunii de Cercetare-
Dezvoltare pentru Viticultură şi Vinificaţie Odobeşti, judeţul Vrancea, în domeniul public al statului şi 
administrarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului, judeţul Ilfov. 
(PLx313/03.10.2017)  

- Data depunerii raportului: 16.11.2017 
 

20. Raportul Comisiei juridice, de disciplină și imunități cu privire la Proiectul de Lege pentru 
modificarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal. (PLx473/08.10.2014)  

- Data depunerii raportului: 17.11.2017 
 

21. Raportul Comisiei juridice, de disciplină și imunități cu privire la Propunerea legislativă 
privind modificarea art.9 alin.(2) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011. (Plx306/03.10.2017)  

- Data depunerii raportului: 17.11.2017 
 

22. Raportul comun, suplimentar al Comisiei pentru industrii şi servicii și al Comisiei pentru 
buget, finanţe şi bănci cu privire la Proiectul de Lege privind comparabilitatea comisioanelor aferente 
conturilor de plăţi, schimbarea conturilor de plăţi şi accesul la conturile de plăţi cu servicii de bază. 
(PLx238/26.06.2017) 

- Data depunerii raportului: 20.11.2017 
 
 
 
 
----------------------------------------- 
20 noiembrie 2017 

 

 
 
 
 

                                              Director 
                                             Sorin BERBECE 

               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   Întocmit de, 
Consilier parlamentar Drăgan Daniel 

http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=3&leg=2016&cam=2&pag=comp20171010
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