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LISTA RAPOARTELOR 

depuse în perioada 2 - 8 octombrie 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 Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic cu privire la Proiect de Lege pentru 
modificarea anexei nr.3 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.71/2010 privind stabilirea strategiei 
pentru mediul marin. (PLx 451/11.09.2018) 

- Data depunerii raportului: 02.10.2018 
 

2. Raportul comun al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi și al Comisiei pentru apărare, 
ordine publică şi siguranţă naţională cu privire la Propunerea legislativă pentru completarea Legii 
265/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor. (Plx 431/03.09.2018) 

- Data depunerii raportului: 03.10.2018 
 

3. Raportul comun al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi și al Comisiei pentru mediu şi 
echilibru ecologic cu privire la Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea articolului 3 
alineatul (31) din Legea apelor nr.107 din 25 septembrie 1996. (Plx 402/25.06.2018) 

- Data depunerii raportului: 03.10.2018 
 

4. Raportul comun al Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci, al  Comisiei pentru industrii şi 
servicii și al Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului cu privire la Cererea de 
reexaminare a Legii privind unele măsuri necesare pentru implementarea operaţiunilor petroliere de către 
titularii de acorduri petroliere referitoare la perimetre petroliere offshore. (PLx 33/2018/25.09.2018) 

- Data depunerii raportului: 03.10.2018 
 

5. 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.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 522/04.12.2017) 

- Data depunerii raportului: 04.10.2018 
 

6. Raportul comun al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi și al Comisiei pentru 
administraţie publică şi amenajarea teritoriului cu privire la Propunerea legislativă privind modificarea 
şi completarea articolului 2 din Legea privind arborarea drapelului României, intonarea imnului naţional 
şi folosirea sigiliilor cu stema României de către autorităţile şi instituţiile publice nr.75/1994.               
(Plx 63/26.02.2018) 

- Data depunerii raportului: 04.10.2018 
 

7. Raportul comun, suplimentar al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi și al Comisiei 
pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului cu privire la Propunerea legislativă pentru 
modificarea Legii nr.7/1996 a cadastrului şi a publicităţii imobiliare. (Plx 852/25.11.2015) 

- Data depunerii raportului: 04.10.2018 
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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 modificarea şi 
completarea art.56 din Legea nr.230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de 
proprietari. (PLx 426/03.09.2018) 

- Data depunerii raportului: 04.10.2018 
 

9. Raportul Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport cu privire la Propunerea 
legislativă pentru modificarea art.66 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011. (Plx 316/16.05.2018) 

- Data depunerii raportului: 08.10.2018 
 

10. Raportul Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport cu privire la Propunerea 
legislativă pentru completarea art.168 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011. (Plx 370/13.06.2018) 

- Data depunerii raportului: 08.10.2018 
 

11. Raportul Comisiei pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă cu privire la 
Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.544/2001 privind liberul acces la 
informaţiile de interes public. (Plx 180/04.04.2018) 

- Data depunerii raportului: 08.10.2018 
 

12. Raportul Comisiei pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă cu privire la 
Propunerea legislativă pentru completarea art.5 alin.(1) din Legea nr.544/2001 privind liberul acces la 
informaţiile de interes public. (Plx 329/22.05.2018) 

- Data depunerii raportului: 08.10.2018 
 
 
 
 

_________________ 
8 octombrie 2018 
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              Întocmit de, 
Consilier parlamentar Drăgan Daniel 


