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LISTA RAPOARTELOR 

depuse în perioada 24 - 29 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 sănătate şi familie cu privire la Proiectul de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.93/2017 pentru stabilirea unor măsuri privind organizarea, 
funcţionarea şi atribuţiile oficiilor teritoriale ale Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în 
Sănătate. (PLx 92/12.03.2018) 

- Data depunerii raportului: 24.10.2018 
 

2. Raportul Comisiei pentru sănătate şi familie cu privire la Propunerea legislativă privind 
autorizaţia sanitară de funcţionare pentru cabinetele mobile de medicină dentară. (PLx 367/06.06.2018) 

- Data depunerii raportului: 24.10.2018 
 

3. Raportul Comisiei pentru sănătate şi familie cu privire la Proiectul de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.57/2018 pentru asigurarea continuităţii şi decontării asistenţei 
medicale primare prin centrele de permanenţă. (PLx 516/10.10.2018) 

- Data depunerii raportului: 24.10.2018 
 

4. Raportul comun al Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport, Comisiei pentru 
administraţie publică şi amenajarea teritoriului și al Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci cu privire la 
Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.509/2006 privind acordarea de miere de 
albine ca supliment nutritiv pentru preşcolari şi elevii din clasele I-IV din învăţământul de stat şi 
confesional. (PLx 146/26.03.2018) 

- Data depunerii raportului: 24.10.2018 
 

5. Raportul Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic cu privire la Propunerea legislativă pentru 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.196/2005 privind Fondul pentru mediu.               
(Plx 529/10.10.2018) 

- Data depunerii raportului: 24.10.2018 
 

6. Raportul comun al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi și al Comisiei pentru tehnologia 
informaţiei şi comunicaţiilor cu privire la Proiectul de Lege privind unele măsuri sancţionatorii în 
domeniul radiocomunicaţiilor. (PLx 432/03.09.2018) 

- Data depunerii raportului: 25.10.2018 
 

7. Raportul Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare cu privire la Proiectul de 
Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 59/1994 privind reglementarea 
operaţiunilor de import-export care se derulează prin cliring, barter şi cooperare economică internaţională 
în baza acordurilor comerciale şi de plăţi guvernamentale. (PLx 434/03.09.2018) 

- Data depunerii raportului: 25.10.2018 
 

8. Raportul Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic cu privire la Proiectul de Lege pentru 
ratificarea Protocolului Nagoya privind accesul la resursele genetice şi împărţirea corectă şi echitabilă a 
beneficiilor care rezultă din utilizarea acestora, adoptat la Nagoya la 29 octombrie 2010, semnat de 
România la 20 septembrie 2011 la New York, la Convenţia privind diversitatea biologică, semnată la 5 
iunie 1992 la Rio de Janeiro. (PLx 411/03.09.2018) 

- Data depunerii raportului: 25.10.2018 
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9. Raportul comun, suplimentar al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi și al Comisiei 
pentru industrii şi servicii cu privire la Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.39/2017 privind acţiunile de despăgubire în cazurile de încălcare a dispoziţiilor legislaţiei 
în materie de concurenţă, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr.21/1996.                
(PLx 326/10.10.2017) 

- Data depunerii raportului: 29.10.2018 
 

10. Raportul comun al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi și al Comisiei pentru cultură, 
arte, mijloace de informare în masă cu privire la Cererea de reexaminare a Legii privind achiziţionarea 
imobilului conacului Brătianu-Florica ("Vila Florica"), situat în localitatea Ştefăneşti, judeţul Argeş, de 
către Ministerul Culturii. (PLx 77/2017/26.03.2018) 

- Data depunerii raportului: 29.10.2018 
 
 
 
 

_________________ 
29 octombrie 2018 
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