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LISTA RAPOARTELOR 
depuse în perioada 26 - 28 martie 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 transporturi şi infrastructură și al Comisiei pentru 

apărare, ordine publică şi siguranţă naţională cu privire la Proiectul de Lege privind Codul aerian al 
României. (PLx 38/01.02.2017) 

- Data depunerii raportului: 26.03.2018 
 
2. Raportul comun al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, 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.36 din Legea nr.46/2008 - Codul silvic.                          
(PLx 74/28.02.2018) 
 - Data depunerii raportului: 26.03.2018 

 
3. Raportul comun al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi și al Comisiei pentru politică 

economică, reformă şi privatizare cu privire la Propunerea legislativă pentru modificarea Legii 
nr.85/2006 privind procedura insolventei. (Plx 435/15.10.2012) 
 - Data depunerii raportului: 26.03.2018 

 
4. Raportul comun al Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic și al Comisiei pentru 

agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice cu privire la Propunerea legislativă 
pentru completarea Legii nr.46/2008 - Codul silvic. (Plx 397/30.10.2017) 
 - Data depunerii raportului: 27.03.2018 

 
5. Raportul comun al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi și al Comisiei pentru 

transporturi şi infrastructură cu privire la Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.55/2016 privind reorganizarea Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale 
din România-S.A. şi înfiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii Rutiere S.A., precum şi modificarea şi 
completarea unor acte normative. (PLx 26/01.02.2017) 
 - Data depunerii raportului: 27.03.2018 

 
6. Raportul comun al Comisiei pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă și al Comisiei  

pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului cu privire la Cererea de reexaminare a Legii 
privind Centenarul Războiului pentru Întregirea Neamului și Centenarul marii Uniri.                                 
(PLx 466/2016/11.12.2017) 
 - Data depunerii raportului: 27.03.2018 

 
7. Raportul înlocuitor al Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci și al Comisiei pentru agricultură, 

silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice cu privire la Proiectul privind aprobarea 
Programului de susţinere a crescătorilor de suine pentru activitatea de reproducţie.                                        
(PLx 471/2017/26.02.2018) 

- Data depunerii raportului: 28 .03.2018 
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8. Raportul Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi cu privire la Cererea de reexaminare a 

Legii pentru modificarea Legii nr.176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor 
publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr.144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi 
funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte 
normative. (PLx 482/2017/19.03.2018) 
 - Data depunerii raportului: 28.03.2018 

 
 
 
 
 
 

________________ 
28 martie 2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                              Director 

                                            Sorin BERBECE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              Întocmit de, 
Consilier parlamentar Drăgan Daniel 

http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=11&leg=2016&cam=2&pag=comp20180314

	DEPARTAMENTUL LEGISLATIV
	Direcţia pentru lucrările şi secretariatul comisiilor
	LISTA RAPOARTELOR
	1. Raportul comun al Comisiei pentru transporturi şi infrastructură și al Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională cu privire la Proiectul de Lege privind Codul aerian al României. (PLx 38/01.02.2017)
	- Data depunerii raportului: 26.03.2018
	2. Raportul comun al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic și al Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice cu privire la Proiectul de Lege pentru completa...
	- Data depunerii raportului: 26.03.2018
	3. Raportul comun al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi și al Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare cu privire la Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.85/2006 privind procedura insolventei. (Plx 435/15.10....
	- Data depunerii raportului: 26.03.2018
	4. Raportul comun al Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic și al Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice cu privire la Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.46/2008 - Codul silvic. (Plx ...
	- Data depunerii raportului: 27.03.2018
	5. Raportul comun al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi și al Comisiei pentru transporturi şi infrastructură cu privire la Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.55/2016 privind reorganizarea Companiei Naţi...
	- Data depunerii raportului: 27.03.2018
	6. Raportul comun al Comisiei pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă și al Comisiei  pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului cu privire la Cererea de reexaminare a Legii privind Centenarul Războiului pentru Întregirea Neam...
	- Data depunerii raportului: 27.03.2018
	7. Raportul înlocuitor al Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci și al Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice cu privire la Proiectul privind aprobarea Programului de susţinere a crescătorilor de suine p...
	- Data depunerii raportului: 28 .03.2018
	8. Raportul Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi cu privire la Cererea de reexaminare a Legii pentru modificarea Legii nr.176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii...
	- Data depunerii raportului: 28.03.2018


