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LISTA RAPOARTELOR 
depuse în perioada 18 - 23 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 comun al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi și al Comisiei pentru 

administraţie publică şi amenajarea teritoriului cu privire la Propunerea legislativă pentru modificarea 
Legii nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali. (Plx 569/11.12.2017) 

- Data depunerii raportului: 18.04.2018 
 
 
2. Raportul Comisiei pentru industrii şi servicii cu privire la Proiectul de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.6/2018 privind prorogarea termenului prevăzut la art.II din Legea 
nr.163/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr.10/1995 privind calitatea în construcţii.                      
(PLx 143/26.03.2018) 

- Data depunerii raportului: 18.04.2018 
 
 
3. Raportul comun al Comisiei pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă și al Comisiei 

pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului cu privire la Propunerea legislativă privind 
instituirea zilei de 15 mai - Ziua ardelenilor. (Plx 525/04.12.2017) 

- Data depunerii raportului: 18.04.2018 
 
 
4. Raportul comun al Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci și al Comisiei pentru sănătate şi 

familie cu privire la Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.7/2018 
pentru modificarea Legii nr.54/2016 privind asigurarea de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului 
Sănătăţii, a sumelor necesare acoperirii plăţii TVA aferente bunurilor şi serviciilor achiziţionate în cadrul 
Programului privind reducerea poverii tuberculozei în România, prin reformarea sistemului de control al 
tuberculozei şi consolidarea gestionării tuberculozei rezistente la medicamente, prin asigurarea accesului 
universal la diagnostic şi tratament şi abordarea nevoilor grupurilor de populaţie cu risc, pentru perioada 
1 aprilie 2015-31 martie 2018, implementat de Fundaţia Romanian Angel Appeal. (PLx 142/26.03.2018) 

- Data depunerii raportului: 18.04.2018 
 
 
5. Raportul Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic cu privire la Proiectul de Lege privind 

unele măsuri în domeniul protecţiei apelor. (PLx 275/12.09.2017) 
- Data depunerii raportului: 19.04.2018 
 
 
6. Raportul comun al Comisiei pentru industrii şi servicii și al Comisiei pentru transporturi şi 

infrastructură cu privire la Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.102/2017 pentru modificarea articolului 20 din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr.47/2013 privind 
unele măsuri în domeniul instrumentelor structurale care privesc beneficiarii direcţi finanţaţi din fonduri 
externe nerambursabile, precum şi unele măsuri financiare în domeniul ex-ISPA din sectorul transporturi. 
(PLx 100/12.03.2018) 

- Data depunerii raportului: 19.04.2018 
 
 

http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=11&leg=2016&cam=2&pag=comp20170201
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=6&leg=2016&cam=2&pag=comp20180418
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=6&leg=2016&cam=2&pag=comp20180418
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=6&leg=2016&cam=2&pag=comp20180418
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=3&leg=2016&cam=2&pag=comp20180326
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=10&leg=2016&cam=2&pag=comp20180418
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=6&leg=2016&cam=2&pag=comp20180418
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=6&leg=2016&cam=2&pag=comp20180418
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=6&leg=2016&cam=2&pag=comp20180418
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=10&leg=2016&cam=2&pag=comp20180418
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=10&leg=2016&cam=2&pag=comp20180418
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=10&leg=2016&cam=2&pag=comp20180418
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=8&leg=2016&cam=2&pag=comp20180326
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=8&leg=2016&cam=2&pag=comp20180326
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=8&leg=2016&cam=2&pag=comp20180326
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=3&leg=2016&cam=2&pag=comp20180326
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=3&leg=2016&cam=2&pag=comp20180326
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=3&leg=2016&cam=2&pag=comp20180326
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=3&leg=2016&cam=2&pag=comp20180326
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=34&leg=2016&cam=2&pag=comp20180312
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=34&leg=2016&cam=2&pag=comp20180312
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=34&leg=2016&cam=2&pag=comp20180312
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7. Raportul comun, suplimentar al Comisiei pentru comunităţile de români din afara graniţelor 

ţării și al Comisiei pentru politică externă cu privire la Proiectul de Lege pentru modifcarea şi 
completarea Legii nr.86/2016 privind instituirea centrelor comunitare româneşti în străinătate.                   
(PLx 264/01.09.2017) 

- Data depunerii raportului: 19.04.2018 
 
8. Raportul suplimentar al 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: 23.04.2018 
 
9. Raportul Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport cu privire la Propunerea 

legislativă pentru modificarea şi completarea art.77 din Legea nr.1/2011 a Educaţiei Naţionale.                             
(Plx 31/19.02.2018) 

- Data depunerii raportului: 23.04.2018 
 
10. Raportul Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport cu privire la Propunerea 

legislativă pentru modificarea şi completarea art.82 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011.                             
(Plx 43/21.02.2018) 

- Data depunerii raportului: 23.04.2018 
 
 
 
 
 

________________ 
23 aprilie 2018 

 
 
 
 
 
 
 

                                              Director 
                                            Sorin BERBECE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
              Întocmit de, 
Consilier parlamentar Drăgan Daniel 
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