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LISTA RAPOARTELOR 

depuse în perioada 6 - 11 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 comun al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, al Comisiei pentru 
administraţie publică şi amenajarea teritoriului și al Comisiei pentru transporturi şi infrastructură cu 
privire la Proiectul de Lege privind transmiterea unor terenuri din domeniul public al statului aflate în 
administrarea Ministerului Transportului şi concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." -
S.A., în domeniul public al oraşului Huedin, comunei Sâncraiu şi comunei Călăţele. (PLx 63/25.02.2019) 

- Data depunerii raportului: 06.03.2019 
 

2. Raportul Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi cu privire la Cererea de reexaminare a 
Legii pentru modificarea şi completarea Legii 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 242/2018/04.03.2019) 

- Data depunerii raportului: 06.03.2019 
 

3. Raportul comun al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, al Comisiei pentru buget, 
finanţe şi bănci și al Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice cu 
privire la Cererea de reexaminare a Legii privind unele măsuri referitoare la plăţile beneficiarilor Sit 
Natura 2000. (PLx 228/2016/06.03.2017) 

- Data depunerii raportului: 06.03.2019 
 

4. Raportul Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi cu privire la Propunerea legislativă 
privind falimentul persoanelor fizice. (Plx 684/23.12.2013) 

- Data depunerii raportului: 06.03.2019 
 

5. Raportul Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic cu privire la Propunerea legislativă pentru 
modificarea art.3 alin.(1) şi alin.(2) din Legea apelor nr.107/1996. (Plx 622/24.10.2018) 

- Data depunerii raportului: 06.03.2019 
 

6. Raportul Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport cu privire la Cererea de 
reexaminare a Legii pentru modificarea art.66 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011.                
(PLx 316/2018/04.02.2019) 

- Data depunerii raportului: 06.03.2019 
 

7. Raportul comun al  Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport și al Comisiei juridice, 
de disciplină şi imunităţi cu privire la Cererea de reexaminare a Legii manualului şcolar.                
(PLx 86/2018/12.11.2018) 

- Data depunerii raportului: 06.03.2019 
 

8. Raportul comun al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi și al Comisiei pentru 
administraţie publică şi amenajarea teritoriului cu privire la Proiectul de Lege pentru acceptarea Deciziei 
Consiliului (UE, Euratom) 2018/994, adoptată la Bruxelles, la 13 iulie 2018, de modificare a Actului 
privind alegerea membrilor Parlamentului European prin vot universal direct, anexat la Decizia 
76/787/CECO, CEE, Euratom a Consiliului din 20 septembrie 1976. (PLx 1/04.02.2019) 

- Data depunerii raportului: 06.03.2019 
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9. Raportul comun al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi și al Comisiei pentru 
administraţie publică şi amenajarea teritoriului cu privire la Cererea de reexaminare a Legii pentru 
modificarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali. (PLx 569/2017/04.02.2019) 

- Data depunerii raportului: 06.03.2019  
 

10. Raportul Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci cu privire la Proiectul de Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.104/2018 privind implementarea programului 
guvernamental "gROwth - Contul individual de economii Junior Centenar".  (PLx 49/18.02.2019) 

- Data depunerii raportului: 06.03.2019 
 

11. Raportul Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci cu privire la Proiectul de Lege pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal.  (PLx 572/11.12.2017) 

- Data depunerii raportului: 06.03.2019 
 

12. Raportul suplimentar al Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului cu 
privire la Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.16/2018 pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei Guvernului nr.80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru 
autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice. (PLx 590/22.10.2018) 

- Data depunerii raportului: 06.03.2019 
 

13. Raportul suplimentar al Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci cu privire la Proiectul de 
Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.18/2018 privind reglementarea unor măsuri în domeniul 
inspecţiei economico-financiare efectuate de Ministerul Finanţelor Publice şi pentru completarea unor 
acte normative. (PLx 592/22.10.2018) 

- Data depunerii raportului: 06.03.2019 
 

14. Raportul suplimentar al Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci cu privire la Proiectul de 
Lege privind transpunerea Directivei (UE) 2016/1164 a Consiliului din 12 iulie 2016 de stabilire a 
normelor împotriva practicilor de evitare a obligaţiilor fiscale care au incidenţă directă asupra funcţionării 
pieţei interne, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr.L 193/1 din data de 19 iulie 2016. 
(PLx 289/18.09.2017) 

- Data depunerii raportului: 06.03.2019 
 

15. Raportul Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi cu privire la Proiectul de Lege privind 
stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE, EURATOM) nr.1141/2014 al 
Parlamentului European şi al Consiliului din 22 octombrie 2014 privind statutul şi finanţarea partidelor 
politice europene şi a fundaţiilor politice europene. (PLx 615/24.10.2018) 

- Data depunerii raportului: 07.03.2019 
 

16. Raportul Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi cu privire la Propunerea legislativă 
pentru modificarea art.17 alin.(1) din Legea nr.33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor 
pentru Parlamentul European. (Plx 196/20.04.2016) 

- Data depunerii raportului: 07.03.2019 
 

17. Raportul Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi cu privire la Propunerea legislativă 
pentru modificarea şi completarea Legii nr.370/2004 pentru alegerea Preşedintelui României.               
(Plx 499/27.11.2017) 

- Data depunerii raportului: 07.03.2019 
 

18. Raportul comun al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi și al Comisiei pentru 
administraţie publică şi amenajarea teritoriului cu privire la Propunerea legislativă pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 208 din 20 iulie 2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum 
şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, şi a Legii nr. 115 din 19 mai 2015 
pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice 
locale nr.215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul 
aleşilor locali. (Plx 237/03.05.2016) 

- Data depunerii raportului: 11.03.2019 
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19. Raportul comun al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi și al Comisiei pentru 
administraţie publică şi amenajarea teritoriului cu privire la Proiectul de Lege privind modificarea şi 
completarea art.7 din Legea nr.115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru 
modificarea Legii administraţiei publice locale nr.215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali. (Plx 329/13.09.2016) 

- Data depunerii raportului: 11.03.2019 
 
 
 

_______________ 
11 martie 2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                           Director 
                                                                                            Sorin BERBECE 

              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               Întocmit de, 
Consilier parlamentar Drăgan Daniel 


