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LISTA RAPOARTELOR 

depuse în perioada 2 - 3 iulie 2019 
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 pentru modificarea şi completarea Legii nr.80/1995 privind statutul cadrelor 
militare. (Plx 277/18.06.2019) 
 - Data depunerii raportului: 02.07.2019 

 

             2. Raportul comun, suplimentar al Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă 
naţională și al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi cu privire la Proiectul de Lege pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul ordinii şi siguranţei publice.                
(PLx 254/03.06.2019) 
 - Data depunerii raportului: 02.07.2019 

 

             3. Raportul comun al Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională și al 
Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi cu privire la Propunerea legislativă pentru completarea Legii 
nr.182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate. (Plx 447/03.09.2018) 
 - Data depunerii raportului: 02.07.2019 

 

             4. Raportul Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic cu privire la Proiectul de Lege privind 
modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul protecţiei mediului. (PLx 315/01.07.2019) 
 - Data depunerii raportului: 02.07.2019 

 

             5. Raportul comun al Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului și al 
Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic cu privire la Proiectul de Lege pentru modificarea şi 
completarea articolului 16 din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr.195/2005 privind protecţia 
mediului. (PLx 316/01.07.2019) 
 - Data depunerii raportului: 02.07.2019 

 

             6. Raportul Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi cu privire la Proiectul de Lege pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative în materie electorală. (PLx 329/01.07.2019) 
 - Data depunerii raportului: 03.07.2019 
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