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Direcţia pentru lucrările şi secretariatul comisiilor 

 
 
 
 
 

LISTA RAPOARTELOR 
depuse în perioada 5 - 12 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 Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport cu privire la Propunerea 

legislativă pentru modificarea şi completarea Legii Nr.1/2011 a Educaţiei Naţionale.                                     
(Plx 420/06.11.2017) 

- Data depunerii raportului: 07.02.2018 
 
 
2. Raportul Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională cu privire la Proiectul 

de Lege privind declararea Zilei de 26 Octombrie - Ziua Mişcării de Rezistenţă Armată Anticomunistă 
din 1944-1962, Ziua Partizanilor Anticomunişti. (PLx 551/07.12.2017) 

- Data depunerii raportului: 07.02.2018 
 
 
3. Raportul comun al Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională și al 

Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale cu privire la Proiectul de 
Lege privind constituirea unui monument comemorativ dedicat eroilor evrei care şi-au dat viaţa pentru 
România în Primul Război Mondial. (PLx 603/20.12.2017) 

- Data depunerii raportului: 07.02.2018 
 
 
4. Raportul comun al Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport și al Comisiei pentru 

sănătate şi familie cu privire la Cererea de reexaminare a Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.23/2015 privind stabilirea unor măsuri în domeniul cercetării-dezvoltării şi inovării în 
vederea asigurării protecţiei intereselor esenţiale ale siguranţei stării de sănătate a populaţiei.                    
(PLx 627/2015/27.11.2017) 

- Data depunerii raportului: 08.02.2018 
 
 
5. Raportul Comisiei pentru industrii şi servicii cu privire la Proiectul de Lege pentru modificarea 

şi completarea Legii nr.111/1996 privind desfăşurarea în siguranţă, reglementarea, autorizarea şi 
controlul activităţilor nucleare. (PLx 540/07.12.2017) 

- Data depunerii raportului: 08.02.2018 
 
 
6. Raportul comun, suplimentar al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi și al Comisiei 

pentru pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului cu privire la Proiectul de Lege pentru 
modificarea art.147 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 101/2011 privind reglementarea 
condiţiilor pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei 
Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", a imobilelor proprietatea Regiei 
Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat'', pentru reglementarea situaţiei juridice a 
unor imobile, pentru reglementarea cheltuielilor de cazare în unele situaţii speciale, precum şi pentru 
modificarea unor acte normative. (PLx 393/03.10.2016) 

- Data depunerii raportului: 12.02.2018 
 

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=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=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=8&leg=2016&cam=2&pag=comp20171127
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=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=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
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7. Raportul comun, suplimentar al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi și al Comisiei 

pentru pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului cu privire la Proiectul de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.18/2014 pentru reglementarea unor măsuri privind 
activitatea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat ", pentru schimbarea 
regimului juridic al unor imobile şi pentru modificarea unor acte normative. (PLx 393/08.09.2014) 

- Data depunerii raportului: 12.02.2018 
 
 
_____________ 
12 februarie 2018 
 
 
 
 
 

                                              Director 
                                            Sorin BERBECE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              Întocmit de, 
Consilier parlamentar Drăgan Daniel 

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=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
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