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Direcţia pentru lucrările şi secretariatul comisiilor 

 
 

LISTA RAPOARTELOR 
depuse în perioada 5 - 7 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 comun al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi și al Comisiei pentru 

administraţie publică şi amenajarea teritoriului cu privire la Proiectul de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei Guvernului nr.12/2017 pentru modificarea art.8 din Ordonanţa Guvernului nr.19/2002 privind 
unele măsuri pentru constituirea şi utilizarea fondului locativ de protocol şi bunuri mobile din domeniul 
public al statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de 
Stat". (PLx 433/06.11.2017) 

- Data depunerii raportului: 05.03.2018 
 
2. Raportul comun al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi și al Comisiei pentru 

administraţie publică şi amenajarea teritoriului cu privire la Propunerea legislativă pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.114 din 11 octombrie 1996 privind locuinţele, republicată. (Plx 10/01.02.2018) 

- Data depunerii raportului: 05.03.2018 
 
3. Raportul Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic cu privire la Proiectul de Lege pentru 

modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, 
conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice. (PLx 404/30.10.2017) 

- Data depunerii raportului: 05.03.2018 
 
4. Raportul Comisiei pentru sănătate şi familie cu privire la Proiectul de Lege pentru completarea 

Anexei la Legea nr.339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante 
şi psihotrope. (PLx 19/12.02.2018) 

- Data depunerii raportului: 06.03.2018 
 
5. Raportul comun al Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport și al Comisiei pentru 

politică economică, reformă şi privatizare cu privire la Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.76/2017 privind înfiinţarea Societăţii Editura Didactică şi Pedagogică -S.A. ca 
urmare a reorganizării Regiei Autonome "Editura Didactică şi Pedagogică " prin transformare.             
(PLx 600/20.12.2017) 

- Data depunerii raportului: 06.03.2018 
 
6. 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 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe. (PLx 452/2017/26.02.2018) 

- Data depunerii raportului: 06.03.2018 
 
7. Raportul comun al Comisiei pentru industrii şi servicii și al Comisiei pentru agricultură, 

silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice cu privire la Proiectul de Lege pentru completarea 
art.30 din Legea viei şi vinului în sistemul organizării comune a pieţei vitivinicole nr.164/2015.           
(PLx 545/07.12.2017) 

- Data depunerii raportului: 06.03.2018 
 
8. Raportul comun al Comisiei pentru industrii şi servicii și al Comisiei juridice, de disciplină şi 

imunităţi cu privire la Proiectul de Lege pentru modificarea art.4 alin.(2) lit.a) din Legea nr.98/2016 
privind achiziţiile publice. (PLx 565/07.12.2017) 

- Data depunerii raportului: 06.03.2018 
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9. Raportul comun al Comisiei pentru industrii şi servicii și al Comisiei pentru mediu şi echilibru 

ecologic cu privire la Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.11/2017 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.165/2016 privind siguranţa operaţiunilor petroliere offshore.                 
(PLx 508/04.12.2017) 

- Data depunerii raportului: 06.03.2018 
 
 
 

________________ 
07 martie 2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                              Director 

                                            Sorin BERBECE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              Întocmit de, 
Consilier parlamentar Drăgan Daniel 
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