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LISTA RAPOARTELOR 

depuse în perioada 5 - 11 septembrie 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 pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii 
specifice și al Comisiei pentru buget, finanțe și bănci cu privire la Propunerea legislativă pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, pentru abrogarea pct.25 al art.I din 
Legea nr.164/2016 pentru modificarea Legii cooperaţiei agricole nr.566/2004 şi pentru modificarea şi 
completarea Legii cooperaţiei agricole nr.566/2004. (Plx 279/02.05.2018) 

- Data depunerii raportului: 05.09.2018 
 

2. Raportul Comisiei pentru buget, finanțe și bănci cu privire la Propunerea legislativă pentru 
anularea unor obligaţii fiscale în domeniul agricol. (Plx 238/23.04.2018) 

- Data depunerii raportului: 05.09.2018 
 

3. Raportul Comisiei pentru buget, finanțe și bănci cu privire la Propunerea legislativă pentru 
completarea alin.(1) al art.456 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal. (Plx 292/07.05.2018) 

- Data depunerii raportului: 05.09.2018 
 

4. Raportul Comisiei pentru buget, finanțe și bănci cu privire la Propunerea legislativă pentru 
completarea art.292 alin.(1) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal. (Plx 353/04.06.2018) 

- Data depunerii raportului: 05.09.2018 
 

5. Raportul Comisiei pentru buget, finanțe și bănci cu privire la Propunerea legislativă pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal. (Plx 382/18.06.2018) 

- Data depunerii raportului: 05.09.2018 
 

6. Raportul Comisiei pentru buget, finanțe și bănci cu privire la Proiectul de Lege pentru 
ratificarea Convenţiei între România şi Regatul Spaniei pentru eliminarea dublei impuneri cu privire la 
impozitele pe venit şi prevenirea evaziunii fiscale şi a evitării plăţii impozitelor şi a Protocolului la 
Convenţie, semnat la Bucureşti, la 18 octombrie 2017. (PLx 393/25.06.2018) 

- Data depunerii raportului: 05.09.2018 
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