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LISTA RAPOARTELOR 
depuse în perioada 13 - 19 februarie 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 agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii 

specifice și al Comisiei pentru industrii şi servicii cu privire la Proiectul de Lege privind modificarea şi 
completarea Legii nr.145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din 
sectorul agricol. (PLx 239/26.06.2017) 

- Data depunerii raportului: 13.02.2018 
 
 
2. Raportul comun al Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare și al Comisiei 

juridice, de disciplină şi imunităţi cu privire la Propunerea legislativă pentru modificarea Legii 
societăţilor 31/1990. (Plx 440/06.11.2017) 

- Data depunerii raportului: 13.02.2018 
 
 
3. Raportul Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport cu privire la Cererea de 

reexaminare a Legii pentru completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011. (PLx 20/2017/13.11.2017) 
- Data depunerii raportului: 14.02.2018 
 
 
4. Raportul Comisiei pentru sănătate şi familie cu privire la Propunerea legislativă pentru 

modificarea Art.12, alin.(1) din Legea Farmaciei nr.266/2008, republicată în Monitorul Oficial, Partea I, 
nr.85 din 02 februarie 2015. (Plx 763/02.11.2015) 

- Data depunerii raportului: 14.02.2018 
 
 
5. Raportul Comisiei pentru sănătate şi familie cu privire la Proiectul de Lege pentru modificarea 

Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii. (PLx 43/01.02.2017) 
- Data depunerii raportului: 14.02.2018 
 
 
6. Raportul Comisiei pentru pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului cu privire la 

Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă nr.1/2018 pentru aprobarea unor măsuri de 
reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative.                   
(PLx 12/01.02.2018) 

- Data depunerii raportului: 14.02.2018 
 
 
7. Raportul Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională cu privire la Proiectul 

de Lege pentru ratificarea Memorandumului de Înţelegere între Guvernul României şi Guvernul 
Republicii Croaţia privind asigurarea reciprocă a sprijinului naţiunii gazdă, semnat la Bucureşti, la 12 
septembrie 2017. (PLx 3/01.02.2018) 

- Data depunerii raportului: 15.02.2018 
 
 
8. Raportul suplimentar al Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci cu privire la Proiectul de Lege 

privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.25/2017 pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.227/2015 privind Codul fiscal. (PLx 349/17.10.2017) 

- Data depunerii raportului: 15.02.2018 
 

http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=12&leg=2016&cam=2&pag=comp20180207
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=12&leg=2016&cam=2&pag=comp20180207
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=12&leg=2016&cam=2&pag=comp20180207
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=12&leg=2016&cam=2&pag=comp20180207
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=5&leg=2016&cam=2&pag=comp20171220
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=5&leg=2016&cam=2&pag=comp20171220
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=1&leg=2016&cam=2&pag=comp20180213
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=12&leg=2016&cam=2&pag=comp20180207
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=12&leg=2016&cam=2&pag=comp20180207
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=11&leg=2016&cam=2&pag=comp20180213
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=11&leg=2016&cam=2&pag=comp20180213
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=5&leg=2016&cam=2&pag=comp20171220
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=5&leg=2016&cam=2&pag=comp20171220
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=5&leg=2016&cam=2&pag=comp20171220
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=5&leg=2016&cam=2&pag=comp20171220
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=5&leg=2016&cam=2&pag=comp20171220
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=46&leg=2016&cam=2&pag=comp20171127
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=9&leg=2016&cam=2&pag=comp20171023
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=8&leg=2016&cam=2&pag=comp20171127
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=8&leg=2016&cam=2&pag=comp20171127
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=5&leg=2016&cam=2&pag=comp20171220
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=5&leg=2016&cam=2&pag=comp20171220
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=12&leg=2016&cam=2&pag=comp20180207
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=2&leg=2016&cam=2&pag=comp20171221
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9. Raportul Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi cu privire la Proiectul de Lege pentru 

completarea Legii nr.252/2013 privind organizarea şi funcţionarea sistemului de probaţiune.                        
(PLx 576/11.12.2017) 

- Data depunerii raportului: 19.02.2018 
 
 
 
 

_________________ 
19 februarie 2018 

 
 
 

 
 
 
 

                                              Director 
                                            Sorin BERBECE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              Întocmit de, 
Consilier parlamentar Drăgan Daniel 
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http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=5&leg=2016&cam=2&pag=comp20171220
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=5&leg=2016&cam=2&pag=comp20171220
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