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LISTA RAPOARTELOR 

depuse în perioada 22 - 24 iunie 2020 
de comisiile permanente sesizate în fond 

În conformitate cu prevederile art. 93 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 muncă şi protecţie socială și al Comisiei pentru 
sănătate şi familie cu privire la Proiect de Lege privind completarea Legii 448/2006 privind protecţia 
şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap (PL-x 50/17.02.2020) 

- Data depunerii raportului: 22.06.2020 
 

            2. Raportul Comisiei pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă  cu privire la 
Proiectul de Lege privind meşteşugarii tradiţionali din România (PL-x 209/29.04.2020) 

- Data depunerii raportului: 22.06.2020 
 

            3. Raportul suplimentar al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi cu privire la Proiectul 
de Lege pentru completarea articolului 5 din Legea nr.33/1994 privind exproprierea pentru cauză de 
utilitate publică (PL-x 244/13.05.2019) 
 - Data depunerii raportului: 22.06.2020 

 

            4. Raportul comun al  Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi și al Comisiei pentru 
administraţie publică şi amenajarea teritoriului cu privire la Proiectul de Lege privind modificarea şi 
completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr.7/1996 (PL-x 630/02.12.2019) 

- Data depunerii raportului: 22.06.2020 
 

            5. Raportul Comisiei pentru sănătate și familie cu privire la Proiectul de Lege privind 
prevenţia şi depistarea precoce a diabetului (PL-x 250/06.05.2020) 

- Data depunerii raportului: 23.06.2020 
 

            6. Raportul Comisiei pentru sănătate și familie cu privire la Propunerea legislativă privind 
organizarea şi finanţarea serviciilor de promovare a sănătăţii şi prevenire a îmbolnăvirilor  
 (Pl-x 342/03.06.2020) 

- Data depunerii raportului: 23.06.2020 
 

            7. Raportul comun suplimentar al Comisiei pentru apărare, ordine publică și siguranță 
națională și al Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor cu privire la Proiectul de Lege 
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.39/2020 pentru completarea Legii nr.455/2001 
privind semnătura electronică (PL-x 241/06.05.2020) 

- Data depunerii raportului: 23.06.2020 
 

            8. Raportul comun al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, al Comisiei pentru 
administraţie publică şi amenajarea teritoriului și al Comisiei pentru transporturi și infrastructură cu 
privire la Proiectul de Lege privind transmiterea unor terenuri din domeniul public al statului, aflate în 
administrarea Ministerului Transporturilor şi concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate C.F.R.-
S.A., în domeniul public al statului, respectiv al Consiliului Local Sector 5, şi în administrarea 
Consiliului Local Sector 5 (PL-x 294/20.05.2020) 

- Data depunerii raportului: 23.06.2020 
 

            9. Raportul comun al Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci și al Comisiei pentru tehnologia 
informației și comunicațiilor cu privire la Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.65/2020 privind unele măsuri pentru digitalizarea sistemului de coordonare şi 
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gestionare a fondurilor europene structurale şi de investiţii pentru perioada de programare 2014-2020 
(PL-x 348/10.06.2020) 

- Data depunerii raportului: 23.06.2020 
 

            10. Raportul Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci cu privire la Proiectul de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.69/2020 pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru instituirea unor măsuri fiscale    
 (PL-x 351/10.06.2020) 

- Data depunerii raportului: 23.06.2020 
 

            11. Raportul comun al Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci și al Comisiei juridice, de 
disciplină şi imunităţi cu privire la Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 
Guvernului nr.88/2018 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul insolvenţei 
şi a altor acte normative (PL-x 721/28.11.2018) 

- Data depunerii raportului: 23.06.2020 
 

            12. Raportul Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci cu privire la Proiectul de Lege pentru 
modificarea, completarea şi abrogarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri de 
punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2017/2402 al Parlamentului European şi al Consiliului din 
12 decembrie 2017 de stabilire a unui cadru general privind securitizarea şi de creare a unui cadru 
specific pentru o securitizare simplă, transparentă şi standardizată şi de modificare a Directivelor 
2009/65/CE, 2009/138/CE şi 2011/61/UE, precum şi a Regulamentelor (CE) nr.1060/2009 şi (UE) 
nr.648/2012 (PL-x 345/10.06.2020) 

- Data depunerii raportului: 23.06.2020 
 

 13. Raportul comun al Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și 
servicii specifice și al Comisiei pentru industrii și servicii cu privire la Proiect de Lege pentru 
completarea alin.(8) al art.270 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal şi pentru modificarea Legii 
nr.217/2016 privind diminuarea risipei alimentare (PL-x 315/27.05.2020) 

- Data depunerii raportului: 24.06.2020 
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              Întocmit de, 
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