
 DEPARTAMENTUL LEGISLATIV 
Direcţia pentru lucrările şi secretariatul comisiilor 

 

LISTA RAPOARTELOR 
depuse în perioada 17 - 18 aprilie 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 învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport cu privire la Propunerea 

legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.1/2011 a educaţiei naţionale. (Plx 29/19.02.2018) 
- Data depunerii raportului: 17.04.2018 
 
2. Raportul Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi cu privire la Proiectul de Lege privind 

aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.96/2017 pentru modificarea Legii nr.26/1990 privind 
registrul comerţului. (PLx 96/12.03.2018) 

- Data depunerii raportului: 17.04.2018 
 
3. Raportul comun al Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii 

specifice și al Comisiei pentru sănătate şi familie cu privire la Cererea de reexaminare a Legii pentru 
aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.70/2017 privind modificarea şi completarea Legii 
nr.160/1998 pentru organizarea şi exercitarea profesiunii de medic veterinar. (PLx 450/2017/26.03.2018) 

- Data depunerii raportului: 17.04.2018 
 
4. Raportul Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice cu 

privire la Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.56/2010 privind accesibilizarea fondului forestier 
naţional. (PLx 494/27.11.2017) 

- Data depunerii raportului: 17.04.2018 
 
5. Raportul Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice cu 

privire la Proiectul de Lege privind aprobarea Programului de investiţii pentru înfiinţarea centrelor de 
colectare, spălare şi prelucrare primară a lânii în zona montană. (PLx 105/12.03.2018) 

- Data depunerii raportului: 17.04.2018 
 
6. Raportul Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice cu 

privire la Proiectul de Lege privind aprobarea Programului de investiţii pentru înfiinţarea centrelor de 
sacrificare a animalelor în zona montană. (PLx 106/12.03.2018) 

- Data depunerii raportului: 17.04.2018 
 
7. Raportul Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice cu 

privire la Proiectul de Lege privind aprobarea Programului de investiţii pentru înfiinţarea stânelor 
montane. (PLx 107/12.03.2018) 

- Data depunerii raportului: 17.04.2018 
 
8. Raportul comun al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, al Comisiei pentru transporturi 

şi infrastructură și al Comisiei pentru industrii şi servicii cu privire la Proiectul de Lege pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe 
drumurile publice. (PLx 75/01.02.2017) 

- Data depunerii raportului: 17.04.2018 
 

________________ 
18 aprilie 2018 

                                              Director 
                                            Sorin BERBECE 

 
              Întocmit de, 
Consilier parlamentar Drăgan Daniel 
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