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LISTA RAPOARTELOR 
depuse în perioada 7 - 9 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 comun al Comisiei pentru industrii şi servicii și al Comisiei juridice, de disciplină şi 

imunităţi cu privire la Propunerea legislativă de modificare a Legii concurenţei nr.21 din 30 aprilie 1996, 
republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.153 din 29 februarie 2016, cu modificările şi 
completările ulterioare. (Plx 582/18.12.2017) 

- Data depunerii raportului: 07.05.2018 
 
2. Raportul comun al Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii 

specifice, Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport și al Comisiei juridice, de disciplină şi 
imunităţi cu privire la Propunerea legislativă privind transmiterea unui bun imobil - teren din domeniul 
public al statului şi din administrarea Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului 
"Regele Mihai I al României " din municipiul Timişoara în domeniul privat al statului şi în proprietatea 
Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului "Regele Mihai I al României " din 
municipiul Timişoara, judeţul Timiş. (Plx 428/06.11.2017) 

- Data depunerii raportului: 07.05.2018 
 
3. Raportul comun al Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională și al 

Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi cu privire la Propunerea legislativă pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.535/2004 privind prevenirea şi combaterea terorismului. (Plx 111/12.03.2018) 

- Data depunerii raportului: 08.05.2018 
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                                              Director 
                                            Sorin BERBECE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              Întocmit de, 
Consilier parlamentar Drăgan Daniel 
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