
DEPARTAMENTUL LEGISLATIV 
Direcţia pentru lucrările şi secretariatul comisiilor 
 
 

LISTA RAPOARTELOR 
depuse în perioada 27 martie - 03 aprilie 2017 

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 industrii şi servicii cu privire la Cererea de reexaminare a Legii 

pentru modificarea şi completarea Legii gazelor nr.351/2004. (PLx 174/2010/25.06.2012) 
-Data depunerii raportului: 27.03.2017 
 
2. Raportul comun al Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic și al Comisiei pentru 

agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice cu privire la Proiectul de Lege pentru 
completarea art.9 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.34/2013 privind organizarea, administrarea şi 
exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr.18/1991.                         
(PLx 457/17.10.2016) 

-Data depunerii raportului: 28.03.2017 
 
3. Raportul comun al Comisiei pentru muncă şi protecţie socială, al  Comisiei pentru învăţământ, 

ştiinţă, tineret şi sport și al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi cu privire la Propunerea 
legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr.514/2003 privind organizarea şi exercitarea 
profesiei de consilier juridic precum şi a Legii nr.200 din 2004 privind recunoaşterea diplomelor şi 
calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, cu modificările şi completările 
ulterioare. (Plx 304/28.06.2016) 

-Data depunerii raportului: 28.03.2017 
 
4. Raportul comun al Comisiei pentru muncă şi protecţie socială, și al Comisiei pentru sănătate 

şi familie cu privire la Proiectul de Lege pentru completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în 
domeniul sănătăţii, precum şi a art.41 din Legea asistenţei sociale nr.292/2011. (PLx 73/01.02.2017) 

-Data depunerii raportului: 28.03.2017 
 
5. Raportul Comisiei pentru muncă şi protecţie socială cu privire la Propunerea legislativă privind 

modificarea Legii nr.309/2002 privind recunoaşterea şi acordarea unor drepturi persoanelor care au 
efectuat stagiul militar în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii 1950-1961.                               
(Plx 244/03.05.2016) 

-Data depunerii raportului: 28.03.2017 
 
6. Raportul Comisiei pentru muncă şi protecţie socială cu privire la Proiectul de Lege pentru 

completarea art.17 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.                               
(PLx 33/01.02.2017) 

-Data depunerii raportului: 28.03.2017 
 
7. Raportul comun al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi și al Comisiei pentru buget, 

finanţe şi bănci cu privire la Propunerea legislativă pentru completarea art.5 din Legea nr.70 din 2 aprilie 
2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar şi pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.193/2002 privind introducerea 
sistemelor moderne de plată. (Plx 291/21.06.2016) 

-Data depunerii raportului: 29.03.2017 
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8. Raportul comun al Comisiei pentru muncă şi protecţie socială, și al Comisiei pentru sănătate 

şi familie cu privire la Proiectul de Lege pentru completarea Legii nr.448/2006 privind protecţia şi 
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap. (PLx 64/01.02.2017) 

-Data depunerii raportului: 29.03.2017 
 
9. Raportul Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci cu privire la Propunerea legislativă privind 

scutirea de la plata creanţelor fiscale accesorii. (PLx 33/02.09.2013) 
-Data depunerii raportului: 29.03.2017 
 
10. Raportul Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci cu privire la Propunerea legislativă privind 

modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare a Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal. (Plx 343/19.09.2016) 

-Data depunerii raportului: 29.03.2017 
 
11. Raportul Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci cu privire la Proiectul de Lege privind 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.84/2016 pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative din domeniul financiar-fiscal. (PLx 133/20.02.2017) 

-Data depunerii raportului: 29.03.2017 
 
12. Raportul Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci cu privire la Proiectul de Lege pentru 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.8/2017 privind lansarea în cadrul Ministerului pentru 
Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat a Programului de susţinere a internaţionalizării operatorilor 
economici români, cu finanţare de la bugetul de stat, pentru perioada 2017-2020. (PLx 156/13.03.2017) 

-Data depunerii raportului: 29.03.2017 
 
13. Raportul suplimentar al Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci cu privire la Propunerea 

legislativă privind modificarea LEGII nr.571 din 22 decembrie 2003, Codul Fiscal.                                        
(Plx 130/25.03.2014) 

-Data depunerii raportului: 29.03.2017 
 
14. Raportul suplimentar al  Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi cu privire la Propunerea 

legislativă (iniţiativă cetăţenească) privind revizuirea Constituţiei României. (Plx 127/13.02.2017) 
-Data depunerii raportului: 29.03.2017 
 
15. Raportul comun al Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci, al   Comisiei pentru transporturi şi 

infrastructură și al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi cu privire la Propunerea legislativă pentru 
taxarea poluării produsă de autovehiculele utilizate în România. (Plx 361/20.09.2016) 

-Data depunerii raportului: 29.03.2017 
 
16. Raportul suplimentar al Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului  cu 

privire la Proiectul de Lege privind declararea satelor Tărcaia şi Grădinari, judeţul Bihor, localităţi-
martir. (PLx 185/04.03.2015) 

-Data depunerii raportului:30.03.2017 
 
17. Raportul suplimentar al Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului  cu 

privire la Cererea de reexaminare a Legii pentru modificarea şi completarea alin.(1) al art.3 din 
Ordonanţa Guvernului nr.71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare 
a domeniului public şi privat de interes local. (PLx 772/2015/29.03.2016) 

-Data depunerii raportului:30.03.2017 
 
18. Raportul comun al Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului și al 

Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi cu privire la Proiectul de Lege pentru completarea art.10 din 
Legea nr.75/1994 privind arborarea drapelului României, intonarea imnului national şi folosirea sigiliilor 
cu stema României de către autorităţile şi instituţiile publice. (PLx 330/13.09.2016) 

-Data depunerii raportului: 30.03.2017 
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19. Raportul Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi cu privire la Propunerea legislativă 

pentru modificarea şi completarea Legii nr.47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii 
Constituţionale. (Plx 147/28.02.2017) 

-Data depunerii raportului: 30.03.2017 
 
20. 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 aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.18/2016 privind amenajarea spaţiului maritim. (PLx 460/17.10.2016)                                          
- prioritate legislativă 

-Data depunerii raportului: 30.03.2017 
 
21. Raportul Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului cu privire la 

Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.80/2016 pentru stabilirea 
unor măsuri în domeniul administraţiei publice centrale, pentru prorogarea termenului prevăzut la art.136 
din Legea nr.304/2004 privind organizarea judiciară şi pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative. (PLx 122/13.02.2017) - prioritate legislativă 

-Data depunerii raportului: 30.03.2017 
 
22. Raportul comun al Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului și al 

Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi cu privire la Proiectul de Lege pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari. 
(PLx 102/01.02.2017) 

-Data depunerii raportului: 30.03.2017 
 
23. Raportul comun al Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului și al 

Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi cu privire la Proiectul de Lege pentru completarea art.25 din 
Legea nr.230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari.                       
(PLx 50/01.02.2017) 

-Data depunerii raportului: 30.03.2017 
 
24. Raportul comun al Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului și al 

Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi cu privire la Proiectul de Lege pentru modificarea Legii 
75/1994 privind arborarea drapelului României, intonarea imnului national şi folosirea sigiliilor cu stema 
României de către autorităţile şi instituţiile publice. (PLx 34/01.02.2017) 

-Data depunerii raportului: 30.03.2017 
 
25. Raportul Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului cu privire la 

Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.17/2016 pentru prorogarea termenului 
prevăzut la art.30 alin.(41) din Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor.                            
(PLx 431/10.10.2016) 

-Data depunerii raportului: 30.03.2017 
 
26. Raportul comun al Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului și al  

Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci cu privire la Propunerea legislativă privind obligativitatea şi 
prioritizarea finanţării de fonduri europene a proiectelor şi obiectivelor de investiţii eligibile.                         
(Plx 149/11.04.2016) 

-Data depunerii raportului: 30.03.2017 
 
27. Raportul comun al Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului și al  

Comisiei pentru industrii şi servicii cu privire la Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.29/2015 pentru modificarea şi completarea art.8 din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.86/2014 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administraţiei publice 
centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative. (PLx 716/11.04.2016) 

-Data depunerii raportului: 30.03.2017 
 

http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=11&leg=2016&cam=2&pag=comp20170220
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=7&leg=2012&cam=2&pag=comp20160406
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=7&leg=2012&cam=2&pag=comp20160406
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=6&leg=2016&cam=2&pag=comp20170330
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=46&leg=2016&cam=2&pag=comp20170328
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=6&leg=2016&cam=2&pag=comp20170330
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=6&leg=2016&cam=2&pag=comp20170330
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=11&leg=2016&cam=2&pag=comp20170220
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=7&leg=2012&cam=2&pag=comp20160406
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=7&leg=2012&cam=2&pag=comp20160406
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=6&leg=2016&cam=2&pag=comp20170330
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=11&leg=2016&cam=2&pag=comp20170220
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=7&leg=2012&cam=2&pag=comp20160406
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=7&leg=2012&cam=2&pag=comp20160406
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=6&leg=2016&cam=2&pag=comp20170330
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=11&leg=2016&cam=2&pag=comp20170220
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=7&leg=2012&cam=2&pag=comp20160406
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=7&leg=2012&cam=2&pag=comp20160406
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=6&leg=2016&cam=2&pag=comp20170330
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=6&leg=2016&cam=2&pag=comp20170330
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=7&leg=2012&cam=2&pag=comp20160406
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=7&leg=2012&cam=2&pag=comp20160406
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=7&leg=2012&cam=2&pag=comp20160406
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=6&leg=2016&cam=2&pag=comp20170330
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=7&leg=2012&cam=2&pag=comp20160406
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=7&leg=2012&cam=2&pag=comp20160406


 4 

 
28. Raportul suplimentar al  Comisiei pentru sănătate şi familie cu privire la Propunerea 

legislativă pentru modificarea art.800 alin.(2) din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul 
sănătăţii. (Plx 341/19.09.2016) 

-Data depunerii raportului: 03.04.2017 
 
29. Raportul Comisiei pentru sănătate şi familie cu privire la Propunerea legislativă pentru 

modificarea şi complearea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii. (Plx 340/19.09.2016) 
-Data depunerii raportului: 03.04.2017 
 
30. Raportul Comisiei pentru sănătate şi familie cu privire la Proiectul de Lege pentru 

completarea art.230 alin.(2) din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii.                                
(PLx 458/17.10.2016) 

-Data depunerii raportului: 03.04.2017 
 
31. Raportul Comisiei pentru sănătate şi familie cu privire la Propunerea legislativă pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii.                                
(Plx 557/02.12.2013) 

-Data depunerii raportului: 03.04.2017 
 
 
 
 
 

--------------------------------------------------------------- 

   03 aprilie 2017 
 
 
 
 
 
 

                                               Director 
                                             Sorin BERBECE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    Întocmit de, 
Consilier parlamentar Drăgan Daniel 

http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=8&leg=2016&cam=2&pag=comp20170301
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=7&leg=2012&cam=2&pag=comp20160406
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=7&leg=2012&cam=2&pag=comp20160406
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=7&leg=2012&cam=2&pag=comp20160406
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=8&leg=2016&cam=2&pag=comp20170301
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=7&leg=2012&cam=2&pag=comp20160406
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=7&leg=2012&cam=2&pag=comp20160406
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=7&leg=2012&cam=2&pag=comp20160406
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=8&leg=2016&cam=2&pag=comp20170301
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=7&leg=2012&cam=2&pag=comp20160406
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=7&leg=2012&cam=2&pag=comp20160406
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=7&leg=2012&cam=2&pag=comp20160406
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=8&leg=2016&cam=2&pag=comp20170301
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=7&leg=2012&cam=2&pag=comp20160406
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=7&leg=2012&cam=2&pag=comp20160406
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=7&leg=2012&cam=2&pag=comp20160406

	DEPARTAMENTUL LEGISLATIV
	Direcţia pentru lucrările şi secretariatul comisiilor
	LISTA RAPOARTELOR
	1. Raportul Comisiei pentru industrii şi servicii cu privire la Cererea de reexaminare a Legii pentru modificarea şi completarea Legii gazelor nr.351/2004. (PLx 174/2010/25.06.2012)
	2. Raportul comun al Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic și al Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice cu privire la Proiectul de Lege pentru completarea art.9 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului...
	3. Raportul comun al Comisiei pentru muncă şi protecţie socială, al  Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport și al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi cu privire la Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Legi...
	4. Raportul comun al Comisiei pentru muncă şi protecţie socială, și al Comisiei pentru sănătate şi familie cu privire la Proiectul de Lege pentru completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, precum şi a art.41 din Legea asistenţ...
	5. Raportul Comisiei pentru muncă şi protecţie socială cu privire la Propunerea legislativă privind modificarea Legii nr.309/2002 privind recunoaşterea şi acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcţiei General...
	6. Raportul Comisiei pentru muncă şi protecţie socială cu privire la Proiectul de Lege pentru completarea art.17 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.                               (PLx 33/01.02.2017)
	7. Raportul comun al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi și al Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci cu privire la Propunerea legislativă pentru completarea art.5 din Legea nr.70 din 2 aprilie 2015 pentru întărirea disciplinei financiare p...
	8. Raportul comun al Comisiei pentru muncă şi protecţie socială, și al Comisiei pentru sănătate şi familie cu privire la Proiectul de Lege pentru completarea Legii nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap. (PLx 6...
	9. Raportul Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci cu privire la Propunerea legislativă privind scutirea de la plata creanţelor fiscale accesorii. (PLx 33/02.09.2013)
	10. Raportul Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci cu privire la Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal. (P...
	11. Raportul Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci cu privire la Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.84/2016 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul financiar-fiscal. (PLx 133/20.02.2017)
	12. Raportul Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci cu privire la Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.8/2017 privind lansarea în cadrul Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat a Programului...
	13. Raportul suplimentar al Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci cu privire la Propunerea legislativă privind modificarea LEGII nr.571 din 22 decembrie 2003, Codul Fiscal.                                        (Plx 130/25.03.2014)
	14. Raportul suplimentar al  Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi cu privire la Propunerea legislativă (iniţiativă cetăţenească) privind revizuirea Constituţiei României. (Plx 127/13.02.2017)
	15. Raportul comun al Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci, al   Comisiei pentru transporturi şi infrastructură și al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi cu privire la Propunerea legislativă pentru taxarea poluării produsă de autovehicule...
	16. Raportul suplimentar al Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului  cu privire la Proiectul de Lege privind declararea satelor Tărcaia şi Grădinari, judeţul Bihor, localităţi-martir. (PLx 185/04.03.2015)
	17. Raportul suplimentar al Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului  cu privire la Cererea de reexaminare a Legii pentru modificarea şi completarea alin.(1) al art.3 din Ordonanţa Guvernului nr.71/2002 privind organizarea şi f...
	18. Raportul comun al Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului și al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi cu privire la Proiectul de Lege pentru completarea art.10 din Legea nr.75/1994 privind arborarea drapelului Româ...
	19. Raportul Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi cu privire la Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale. (Plx 147/28.02.2017)
	20. 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 aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.18/2016 privind amenajarea spaţiului mar...
	21. Raportul Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului cu privire la Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.80/2016 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul administraţiei publice centrale, pe...
	22. Raportul comun al Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului și al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi cu privire la Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.230/2007 privind înfiinţarea, organiz...
	23. Raportul comun al Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului și al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi cu privire la Proiectul de Lege pentru completarea art.25 din Legea nr.230/2007 privind înfiinţarea, organizarea...
	24. Raportul comun al Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului și al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi cu privire la Proiectul de Lege pentru modificarea Legii 75/1994 privind arborarea drapelului României, intonare...
	25. Raportul Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului cu privire la Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.17/2016 pentru prorogarea termenului prevăzut la art.30 alin.(41) din Legea nr.307/2006 privind ap...
	26. Raportul comun al Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului și al  Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci cu privire la Propunerea legislativă privind obligativitatea şi prioritizarea finanţării de fonduri europene a proiec...
	27. Raportul comun al Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului și al  Comisiei pentru industrii şi servicii cu privire la Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.29/2015 pentru modificarea şi c...
	28. Raportul suplimentar al  Comisiei pentru sănătate şi familie cu privire la Propunerea legislativă pentru modificarea art.800 alin.(2) din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii. (Plx 341/19.09.2016)
	29. Raportul Comisiei pentru sănătate şi familie cu privire la Propunerea legislativă pentru modificarea şi complearea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii. (Plx 340/19.09.2016)
	30. Raportul Comisiei pentru sănătate şi familie cu privire la Proiectul de Lege pentru completarea art.230 alin.(2) din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii.                                (PLx 458/17.10.2016)
	31. Raportul Comisiei pentru sănătate şi familie cu privire la Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii.                                (Plx 557/02.12.2013)


