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LISTA RAPOARTELOR 

depuse în perioada 18 - 24 iunie 2019 
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 juridice, de disciplină şi imunităţi și al Comisiei pentru mediu și echilibru 
ecologic cu privire la Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.82/1993 privind 
constituirea Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării ". (PLx 372/18.06.18) 

- Data depunerii raportului: 18.06.2019 
 
2. Raportul Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi cu privire la Proiectul de Lege privind 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.24/2019 pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.211/2004 privind unele măsuri pentru asigurarea protecţiei victimelor infracţiunilor, precum şi a altor 
acte normative. (PLx 249/03.06.2019) 

- Data depunerii raportului: 19.06.2019 
 
3. Raportul Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice cu 

privire la Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii apiculturii nr.383/2013.              
(PLx 221/06.06.2017) 

- Data depunerii raportului: 19.06.2019 
 

 4. Raportul Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice și 
al Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională cu privire la Proiectul de Lege privind 
câinii salvamontişti. (PLx 511/04.12.2017) 

- Data depunerii raportului: 19.06.2019 
 
5. Raportul Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională și al Comisiei pentru 

muncă şi protecţie socială cu privire la Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.223/2015 privind pensiile militare de stat. (PLx 265/05.06.2019) 

- Data depunerii raportului: 19.06.2019 
 
6. Raportul Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului și al Comisiei pentru 

buget, finanţe şi bănci cu privire la Propunerea legislativă pentru modificarea art.32 şi art.33 din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele publice locale. (Plx 431/06.11.2017) 

- Data depunerii raportului: 20.06.2019 
 

 7. Raportul Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci cu privire la Proiectul de Lege pentru 
completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal. (PLx 270/05.06.2019) 

- Data depunerii raportului: 20.06.2019 
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8. Raportul  Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi și al Comisiei pentru mediu și echilibru 
ecologic cu privire la Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.82/1993 privind 
constituirea Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării". (PLx 97/06.03.2019) 

- Data depunerii raportului: 21.06.2019 
 

 9. Raportul Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și al Comisiei pentru 
mediu și echilibru ecologic cu privire la Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 
Guvernului nr.20/2019 privind transmiterea unor terenuri proprietate publică a statului din administrarea 
Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură în 
administrarea Ministerului Apelor şi Pădurilor - Administraţia Naţională "Apele Române". (PLx 
240/13.05.2019) 

- Data depunerii raportului: 24.06.2019 
 
10. Raportul Comisiei pentru învățământ, știință, tineret și sport cu privire la Proiectul de Lege 

pentru respingerea Ordonanţei Guvernului nr.9/2018 privind modificarea şi completarea unor acte 
normative în domeniul educaţiei. (PLx 709/19.11.2018) 

- Data depunerii raportului: 24.06.2019 
 
 
 
 

___________ 
24 iunie 2019 
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              Întocmit de, 
Consilier parlamentar Drăgan Daniel 


