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LISTA RAPOARTELOR 
depuse în perioada 25 aprilie - 2 mai 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 buget, finanţe şi bănci cu privire la Propunerea legislativă pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi.              
(Plx 442/13.11.2017) 

- Data depunerii raportului: 25.04.2018 
 
2. Raportul Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic cu privire la Proiectul de Lege privind 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.94/2016 pentru modificarea şi completarea Legii apelor 
nr.107/1996. (Plx 135/20.02.2017) 

- Data depunerii raportului: 25.04.2018 
 
3. Raportul comun al Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic și al Comisiei pentru 

agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice cu privire la Propunerea legislativă 
pentru modificarea şi completarea Legii vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr.407/2006.                  
(Plx 432/06.11.2017) 

- Data depunerii raportului: 25.04.2018 
 
4. Raportul Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport cu privire la Cererea de 

reexaminare a Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr.1/2011 privind educaţia naţională şi a 
Legii nr.263/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea creşelor. (PLx 181/2017/01.02.2018) 

- Data depunerii raportului: 25.04.2018 
 
 
5. Raportul Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport cu privire la Propunerea 

legislativă pentru modificarea art.11 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011. (Plx 75/05.03.2018) 
- Data depunerii raportului: 25.04.2018 
 
6. Raportul comun al Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, Comisiei 

juridice, de disciplină şi imunităţi și al Comisiei pentru transporturi şi infrastructură cu privire la 
Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.13/2015 privind utilizarea unor date din 
registrele cu numele pasagerilor în cadrul cooperării transfrontaliere pentru prevenirea şi combaterea 
actelor de terorism, a infracţiunilor conexe acestora şi a infracţiunilor contra securităţii naţionale, precum 
şi pentru prevenirea şi înlăturarea amaninţărilor la adresa securităţii naţionale. (PLx 812/16.11.2015) 

- Data depunerii raportului: 25.04.2018 
 
7. 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 marcarea 
calităţii produselor. (Plx 590/18.12.2017) 

- Data depunerii raportului: 25.04.2018 
 
8. Raportul Comisiei pentru sănătate şi familie cu privire la Propunerea legislativă pentru 

modificarea art.7 alin.(10) din Legea nr.458/2002 privind calitatea apei potabile. (Plx 328/10.10.2017) 
- Data depunerii raportului: 25.04.2018 
 
9. Raportul Comisiei pentru sănătate şi familie cu privire la Propunerea legislativă pentru 

completarea art.271 din Legea nr.95/2016 privind reforma în domeniul sănătăţii. (Plx 346/17.10.2017) 
- Data depunerii raportului: 25.04.2018 
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10. Raportul suplimentar al Comisiei pentru sănătate şi familie cu privire la Proiectul de Lege 
pentru completarea Anexei la Legea nr.339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanţelor şi 
preparatelor stupefiante şi psihotrope. (PLx 19/12.02.2018) 

- Data depunerii raportului: 25.04.2018 
 
11. Raportul comun al Comisiei pentru sănătate şi familie și al Comisiei pentru muncă şi 

protecţie socială cu privire la Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.1/2017 
pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului. 
(Plx 376/23.10.2017) 

- Data depunerii raportului: 25.04.2018 
 
12. Raportul Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului cu privire la 

Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea art. 16 din Legea nr. 215 din 11 noiembrie 2016 
privind ceremoniile oficiale. (Plx 191/10.04.2018) 

- Data depunerii raportului: 25.04.2018 
 
13. Raportul Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului cu privire la 

Propunerea legislativă privind instituirea zilei de 2 aprilie - Ziua Instituţiei Prefectului din România.                 
(Plx 135/19.03.2018) 

- Data depunerii raportului: 25.04.2018 
 
14. Raportul comun al Comisiei pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă și al 

Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului cu privire la Proiectul de Lege privind 
declararea zilei de 21 iulie - Ziua Banatului. (PLx 232/03.05.2016) 

- Data depunerii raportului: 25.04.2018 
 
15. Raportul comun al Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii 

specifice și al Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci cu privire la Propunerea legislativă privind 
protejarea agriculturii şi zootehniei în România. (PLx 70/26.02.2018) 

- Data depunerii raportului: 26.04.2018 
 
16. Raportul comun al Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii 

specifice și al Comisiei pentru muncă şi protecţie socială cu privire la Proiectul de Lege privind 
aprobarea Programului pentru stimularea angajării tinerilor în sectoarele agricultură, acvacultură şi 
industria alimentară. (PLx 586/18.12.2017) 

- Data depunerii raportului: 26.04.2018 
 
17. Raportul comun al Comisiei pentru sănătate şi familie și al Comisiei pentru apărare, ordine 

publică şi siguranţă naţională cu privire la Proiectul de Lege privind precursorii de droguri.                       
(PLx 118/14.03.2018) 

- Data depunerii raportului: 26.04.2018 
 
18. Raportul suplimentar al Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 

servicii specifice cu privire la Proiectul de Lege pentru modificarea art.5 alin.(2) din Legea nr.192/2010 
privind trecerea unor drumuri forestiere şi a lucrărilor de corectare a torenţilor din domeniul public al 
statului şi din adminstrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al unor unităţi 
administrativ-teritoriale şi în administrarea consiliilor locale ale acestora. (PLx 261/01.09.2017) 

- Data depunerii raportului: 02.05.2018 
 
 

________________ 
2 mai 2018 

                                              Director 
                                            Sorin BERBECE 

 
              Întocmit de, 
Consilier parlamentar Drăgan Daniel 
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