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LISTA RAPOARTELOR 

depuse în perioada 14 - 19 noiembrie 2018 
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 apărare, ordine publică şi siguranţă naţională al Comisiei 
pentru sănătate şi familie și al Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport cu privire la Proiectul 
de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.67/2018 pentru completarea art.8 din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.66/2017 privind stabilirea unor măsuri în domeniul cercetării-
dezvoltării-inovării şi producerii de mijloace imunoprofilactice, terapeutice şi antidoturi, în vederea 
asigurării protecţiei intereselor esenţiale ale siguranţei stării de sănătate a populaţiei.                
(PLx 535/15.10.2018) 

- Data depunerii raportului: 14.11.2018 
 

2. Raportul comun al Comisiei pentru industrii şi servicii și al Comisiei pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice cu privire la Propunerea legislativă privind 
comercializarea produselor alimentare care conţin o proporţie mai mică de 95% de origine animală.           
(Plx 607/22.10.2018) 

- Data depunerii raportului: 14.11.2018 
 

3. Raportul Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport cu privire la Propunerea 
legislativă pentru modificarea articolului 16 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011.                
(Plx 470/17.09.2018) 

- Data depunerii raportului: 14.11.2018 
 

4. Raportul suplimentar al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi cu privire la Proiectul de 
Lege privind instituirea zilei de 11 iunie ca "Ziua Victoriei Revoluţiei de la 1848 şi a Democraţiei 
Româneşti". (PLx 397/25.06.2018) 

- Data depunerii raportului: 15.11.2018 
 

5. Raportul Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi cu privire la Propunerea legislativă pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii.                
(Plx 352/04.06.2018) 

- Data depunerii raportului: 15.11.2018 
 

6. Raportul Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională cu privire la  
Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.80/1995 privind statutul cadrelor 
militare. (Plx 404/27.06.2018) 

- Data depunerii raportului: 15.11.2018 
 

7. Raportul comun al Comisiei pentru industrii şi servicii și al Comisiei pentru buget, finanţe şi 
bănci cu privire la Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.44/2018 
privind unele măsuri referitoare la aplicarea unor dispoziţii şi prelungirea unui termen prevăzute de 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza 
aparate de marcat electronice fiscale, precum şi pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.64/2007 privind datoria publică. (PLx 418/03.09.2018) 

- Data depunerii raportului: 15.11.2018 
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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 aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.42/2018 privind eficientizarea activităţii Regiei Autonome 
"Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" şi pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 
privind reforma în domeniul sănătăţii. (PLx 416/03.09.2018) 

- Data depunerii raportului: 15.11.2018 
 

9. 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 aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.49/2018 pentru stabilirea calculului tarifului lunar al chiriei pe m2 
care se aplică pentru închirierea locuinţelor şi terenului aferent acestora, aflate în domeniul public şi 
privat al statului şi în administrarea Regiei Autonome ''Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat'', 
precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative. (PLx 452/11.09.2018) 

- Data depunerii raportului: 15.11.2018 
 

10. Raportul Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului cu privire la 
Propunerea legislativă privind trecera oraşului Băneasa, judeţul Constanţa, la rangul de comună.                
(Plx 557/22.10.2018) 

- Data depunerii raportului: 16.11.2018 
 

11. Raportul Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice cu 
privire la Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii cooperaţiei agricole nr.566/2004. 
(PLx 539/15.10.2018) 

- Data depunerii raportului: 19.11.2018 
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                                                                                           Director 
                                                                                            Sorin BERBECE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               Întocmit de, 
Consilier parlamentar Drăgan Daniel 


