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LISTA RAPOARTELOR 
depuse în perioada 14 - 19 martie 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 apărare, ordine publică şi siguranţă naţională cu privire la 

Propunerea legislativă privind reparaţiile morale şi materiale pentru fostele cadre militare active, 
îndepărtate abuziv din armată în perioada 01 ianuarie 1962-25 decembrie 1989. (PLx 72/26.02.2018) 

- Data depunerii raportului: 14.03.2018 
 
2. Raportul Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport cu privire la Propunerea 

legislativă pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011. (Plx 566/07.12.2017) 
- Data depunerii raportului: 14.03.2018 
 
3. Raportul Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport cu privire la Propunerea 

legislativă pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011. (Plx 578/12.12.2017) 
- Data depunerii raportului: 14.03.2018 
 
4. Raportul Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport cu privire la Propunerea 

legislativă pentru modificarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011, în sensul ca procesul de recunoaştere şi 
echivalare a diplomelor obţinute în străinătate să nu mai impună vreun cost financiar pentru solicitant. 
(Plx 599/20.12.2017) 

- Data depunerii raportului: 14.03.2018 
 
5. Raportul comun al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi și al Comisiei pentru 

agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice cu privire la Propunerea legislativă 
privind modificarea art.25 alin.(1) din Legea nr.205/2004 privind protecţia animalelor.                               
(Plx 244/26.06.2017) 

- Data depunerii raportului: 14.03.2018 
 
6. Raportul comun al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi și al Comisiei pentru 

agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice cu privire la Propunerea legislativă 
privind completarea art.4 din Legea nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra 
terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 şi 
ale Legii nr.169/1997. (Plx 429/06.11.2017) 

- Data depunerii raportului: 14.03.2018 
 
7. Raportul comun al Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic și al Comisiei pentru 

agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice cu privire la Proiectul de Lege privind 
interzicerea temporară a exportului de lemne de foc. (PLx 276/12.09.2017) 

- Data depunerii raportului: 15.03.2018 
 
8. Raportul Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic cu privire la Proiectul de Lege privind 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.39/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.196/2005 privind Fondul pentru mediu. (PLx 505/07.11.2016) 

- Data depunerii raportului: 15.03.2018 
 
9. Raportul Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională cu privire la 

Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul apărării, 
ordinii publice şi securităţii naţionale. (Plx 594/20.12.2017) 

- Data depunerii raportului: 15.03.2018 
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10. Raportul Comisiei pentru muncă şi protecţie socială cu privire la Proiectul de Lege pentru 

modificarea art.66 alin.(4) din Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi simularea 
ocupării forţei de muncă și la Propunerea legislativă pentru modificarea art.66 alin.(4) din Legea nr.76 
din 16 ianuarie 2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă. 
(PLx 322/03.10.2017; Plx 527/04.12.2017) 

- Data depunerii raportului: 15.03.2018 
 
11. Raportul comun al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi și al Comisiei pentru 

agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice cu privire la Propunerea legislativă 
privind modificarea Legii fondului funciar nr.18 din 19 februarie 1991. (Plx 500/27.11.2017) 

- Data depunerii raportului: 15.03.2018 
 
12. Raportul Comisiei pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă cu privire la 

Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii adiovizualului nr.504/2002.                         
(Plx 465/20.11.2017) 

- Data depunerii raportului: 19.03.2018 
 
 
 
 

________________ 
19 martie 2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                              Director 

                                            Sorin BERBECE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              Întocmit de, 
Consilier parlamentar Drăgan Daniel 
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