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LISTA RAPOARTELOR 

depuse în perioada 10 - 15 octombrie 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 
agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice cu privire la Proiectul de Lege pentru 
modificarea art.11 din Legea nr.17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării 
terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr.268/2001 privind privatizarea 
societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu 
destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului. (PLx 392/03.10.2016) 

- Data depunerii raportului: 10.10.2018 
 

2. Raportul Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci cu privire la Propunerea legislativă privind 
plata unor sume personalului din învăţământ. (Plx 103/02.03.2015) 

- Data depunerii raportului: 10.10.2018 
 

3. Raportul Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi cu privire la Proiectul de Lege pentru 
modificarea şi completarea art.10 din Legea nr.241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii 
fiscale. (PLx 354/04.06.2018) 

- Data depunerii raportului: 10.10.2018 
 

4. Raportul Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi cu privire la Proiectul de Lege privind 
instituirea Zilei dăruirii. (PLx 477/19.09.2018) 

- Data depunerii raportului: 10.10.2018 
 

5. Raportul comun al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi și al Comisiei pentru 
administraţie publică şi amenajarea teritoriului cu privire la Propunerea legislativă privind preluarea 
imobilelor reprezentând case de cultură a sindicatelor în proprietatea publică a statului şi transmiterea 
acestora în proprietatea publică a unităţilor administrativ teritoriale unde sunt situate.                
(Plx 194/10.04.2018) 

- Data depunerii raportului: 10.10.2018 
 

6. Raportul comun al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi și al Comisiei pentru 
administraţie publică şi amenajarea teritoriului cu privire la Proiectul de Lege pentru modificarea Legii 
nr.208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi 
funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente. (PLx 462/11.09.2018) 

- Data depunerii raportului: 10.10.2018 
 

7. 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 75/16.07.1994 privind arborarea drapelului României, intonarea imnului naţional şi 
folosirea sigiliilor cu stema României de către autorităţile şi instituţiile publice. (Plx 457/11.09.2018) 

- Data depunerii raportului: 10.10.2018 
 

8. Raportul comun al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi și al Comisiei pentru 
administraţie publică şi amenajarea teritoriului cu privire la Propunerea legislativă pentru completarea 
Legii 215 din 23 aprilie 2001 privind administraţia publică locală. (Plx 450/11.09.2018) 

- Data depunerii raportului: 10.10.2018 
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9. 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.255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării 
unor obiective de interes naţional, judeţean şi local. (Plx 11/01.02.2018) 

- Data depunerii raportului: 10.10.2018 
 

10. Raportul Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci cu privire la Proiectul de Lege pentru 
modificarea art.453 lit.b) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal. (PLx 272/02.05.2018) 

- Data depunerii raportului: 10.10.2018 
 

11. Raportul Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci cu privire la Proiectul de Lege privind 
respingerea Ordonanţei Guvernului nr.4/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 
privind Codul fiscal. (PLx 348/17.10.2017) 

- Data depunerii raportului: 10.10.2018 
 

12. Raportul Comisiei pentru industrii şi servicii cu privire la Propunerea legislativă pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.296/2004 privind Codul consumului. (Plx 480/19.09.2018) 

- Data depunerii raportului: 10.10.2018 
 

13. Raportul Comisiei pentru transporturi şi infrastructură cu privire la Proiectul de Lege pentru 
aderarea României la Protocolul adiţional privind scrisoarea electronică de însoţire, adoptat la Geneva la 
20 februarie 2008, la Convenţia referitoare la contractul de transport rutier internaţional de mărfuri pe 
şosele (CMR), încheiată la Geneva la 19 mai 1956. (PLx 412/03.09.2018) 

- Data depunerii raportului: 10.10.2018 
 

14. Raportul comun al Comisiei pentru muncă şi protecţie socială și al Comisiei pentru sănătate 
şi familie cu privire la Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.448/2006 
privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap. (Plx 211/16.04.2018) 

- Data depunerii raportului: 10.10.2018 
 
 
 

_________________ 
15 octombrie 2018 

 
 
 

                                                                                        Director 
                                                                                            Sorin BERBECE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              Întocmit de, 
Consilier parlamentar Drăgan Daniel 


