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LISTA RAPOARTELOR 

depuse în perioada 11 - 12 decembrie 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, suplimentar al Comisiei pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă 
și al Comisiei pentru politică externă cu privire la Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţã a Guvernului nr.16/2018 privind asigurarea măsurilor necesare organizării şi desfăşurării unor 
proiecte culturale, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative.                
(PLx 266/02.05.2018) 

- Data depunerii raportului: 11.12.2018 
 

2. Raportul comun, suplimentar al Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie 
alimentară şi servicii specifice și al Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic cu privire la Proiectul de 
Lege pentru modificarea art.9 alin.(21) din Ordonanţa de urgenţa a Guvernului nr.34/2013 privind 
organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii 
fondului funciar nr.18/1991. (PLx 235/23.04.2018) 

- Data depunerii raportului: 11.12.2018 
 

3. Raportul comun al Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci și al Comisiei pentru mediu şi 
echilibru ecologic cu privire la Propunerea legislativă pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului 34/2015 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbţiei fondurilor externe 
nerambursabile. (Plx 691/12.11.2018) 

- Data depunerii raportului: 11.12.2018 
 

4. Raportul comun al Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci și al Comisiei pentru muncă şi 
protecţie socială cu privire la Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.89/2018 privind unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative. 
(PLx 708/19.11.2018) 

- Data depunerii raportului: 12.12.2018 
 

5. Raportul suplimentar al 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: 12.12.2018 
 

6. Raportul comun al Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii 
specifice, al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi și al Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic 
cu privire la Cererea de reexaminare a Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.85/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.23/2008 privind 
pescuitul şi acvacultura. (PLx 132/20.02.2017) 

- Data depunerii raportului: 12.12.2018 
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