
DEPARTAMENTUL LEGISLATIV 
Direcţia pentru lucrările şi secretariatul comisiilor 

 

LISTA RAPOARTELOR 
depuse în perioada 6 - 11 decembrie 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 comun Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi și al Comisiei pentru mediu şi echilibru 
ecologic cu privire la Proiectul de Lege pentru modificarea art.3 din Legea nr.363/2013 privind transmiterea unui 
teren din administrarea Ministerului Mediului, prin Administraţia Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării", în 
adminstrarea Consiliului Judeţean Tulcea. (PLx 490/2017) 

- Data depunerii raportului: 06.12.2017 
 

2. Raportul comun Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului și al Comisiei pentru 
transporturi şi infrastructură cu privire la Proiectul de Lege privind instituirea unor cerinţe generale referitoare la 
lucrările la reţelele şi gospodăriile tehnice care afectează străzile şi parcările publice. (PLx 109/2016) 

- Data depunerii raportului: 06.12.2017 
 

3. Raportul Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci cu privire la Propunerea legislativă privind instituirea 
unor cerinţe generale referitoare la lucrările la reţelele şi gospodăriile tehnice care afectează străzile şi parcările 
publice. (PLx 445/2016) 

- Data depunerii raportului: 06.12.2017 
 

4. Raportul comun Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci și al Comisiei pentru administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului cu privire la Proiectul de Lege pentru completarea Legii nr.273/ 2006 privind finanţele 
publice locale şi a Legii administraţiei publice locale nr.215/2001. (PLx 396/2017) 

- Data depunerii raportului: 06.12.2017 
 

5. Raportul Comisiei pentru muncă şi protecţie socială cu privire la Proiectul de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.34/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr.17/2000 privind 
asistenţa socială a persoanelor vârstnice. (PLx 481/2016) 

- Data depunerii raportului: 06.12.2017 
 

6. Raportul comun Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice și al 
Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport cu privire la Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.13/2017 privind aprobarea participării României la Programul pentru şcoli al Uniunii Europene. 
(PLx 378/2017) 

- Data depunerii raportului: 07.12.2017 
 

7. Raportul Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci cu privire la Propunerea legislativă privind acordarea 
unor facilităţi fiscale. (PLx 414/2017) 

- Data depunerii raportului: 07.12.2017 
 

8. Raportul Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci cu privire la Proiectul de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei Guvernului nr.25/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal.  
(PLx 349/2017) 

- Data depunerii raportului: 07.12.2017 
 

9. Raportul suplimentar al Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci cu privire la Proiectul de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.27/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-
2020. (PLx 357/2017) 

- Data depunerii raportului: 07.12.2017 
----------------------------------------- 
11 decembrie 2017 
 

                                              Director 
                                            Sorin BERBECE 

                  Întocmit de, 
Consilier parlamentar Adriana Ciungan 

http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=11&leg=2016&cam=2&pag=comp20171127
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=46&leg=2016&cam=2&pag=comp20171127
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=46&leg=2016&cam=2&pag=comp20171127
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=2&leg=2012&cam=2&pag=comp20161010
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=2&leg=2012&cam=2&pag=comp20161010
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=6&leg=2016&cam=2&pag=comp20171030
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=6&leg=2016&cam=2&pag=comp20171030
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=6&leg=2016&cam=2&pag=comp20171030
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=7&leg=2012&cam=2&pag=comp20161024
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=4&leg=2016&cam=2&pag=comp20171023
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=46&leg=2016&cam=2&pag=comp20171127
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=2&leg=2016&cam=2&pag=comp20171030
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=2&leg=2016&cam=2&pag=comp20171030
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=2&leg=2016&cam=2&pag=comp20171030

	DEPARTAMENTUL LEGISLATIV
	Direcţia pentru lucrările şi secretariatul comisiilor
	LISTA RAPOARTELOR
	1. Raportul comun Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi și al Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic cu privire la Proiectul de Lege pentru modificarea art.3 din Legea nr.363/2013 privind transmiterea unui teren din administrarea Minister...
	- Data depunerii raportului: 06.12.2017
	2. Raportul comun Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului și al Comisiei pentru transporturi şi infrastructură cu privire la Proiectul de Lege privind instituirea unor cerinţe generale referitoare la lucrările la reţelele şi g...
	- Data depunerii raportului: 06.12.2017
	3. Raportul Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci cu privire la Propunerea legislativă privind instituirea unor cerinţe generale referitoare la lucrările la reţelele şi gospodăriile tehnice care afectează străzile şi parcările publice. (PLx 445/2016)
	- Data depunerii raportului: 06.12.2017
	4. Raportul comun Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci și al Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului cu privire la Proiectul de Lege pentru completarea Legii nr.273/ 2006 privind finanţele publice locale şi a Legii administ...
	- Data depunerii raportului: 06.12.2017
	5. Raportul Comisiei pentru muncă şi protecţie socială cu privire la Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.34/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr.17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice...
	- Data depunerii raportului: 06.12.2017
	6. Raportul comun Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice și al Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport cu privire la Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.13/2017 privi...
	- Data depunerii raportului: 07.12.2017
	7. Raportul Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci cu privire la Propunerea legislativă privind acordarea unor facilităţi fiscale. (PLx 414/2017)
	- Data depunerii raportului: 07.12.2017
	8. Raportul Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci cu privire la Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.25/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal.  (PLx 349/2017)
	- Data depunerii raportului: 07.12.2017
	9. Raportul suplimentar al Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci cu privire la Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.27/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.40/2015 privind gestionarea f...
	- Data depunerii raportului: 07.12.2017


