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LISTA RAPOARTELOR 

depuse în perioada 27 mai - 3 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 Comisiei pentru industrii şi servicii cu privire la Proiectul de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.47/2019 pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii.                
(PLx 393/23.09.2019) 
 - Data depunerii raportului: 27.05.2020 

 

            2. Raportul Comisiei pentru industrii şi servicii cu privire la Proiectul de Lege pentru 
modificarea şi completarea articolului 5 al Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.10/2017 pentru 
stimularea înfiinţării de noi întreprinderi mici şi mijlocii. (PLx 311/01.07.2019) 
 - Data depunerii raportului: 27.05.2020 

 

            3. Raportul Comisiei pentru industrii şi servicii cu privire la Proiectul de Lege privind 
instituirea zilei de 30 septembrie ca "Ziua naţională a antreprenorului român". (PLx 520/28.10.2019) 
 - Data depunerii raportului: 27.05.2020 

 

            4. Raportul Comisiei pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă cu privire la 
Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.186 din 9 mai 2003 privind susţinerea şi promovarea culturii scrise. (PLx 220/29.04.2020) 
 - Data depunerii raportului: 27.05.2020 

 

            5. Raportul comun al Comisiei pentru sănătate şi familie și al Comisiei pentru egalitatea de 
şanse pentru femei şi bărbaţi cu privire la Proiectul de Lege privind alăptarea în spaţii publice.                
(PLx 257/25.04.2018) 
 - Data depunerii raportului: 27.05.2020 

 

            6. Raportul Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci cu privire la Proiectul de Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.4/2020 privind aprobarea cotizaţiei anuale a României la bugetul 
Centrului European de Excelenţă pentru Combaterea Ameninţărilor Hibride de la Helsinki - European 
Center of Excellence for Countering Hybrid Threats - Hybrid CoE, precum şi pentru completarea 
Ordonanţei Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale 
interguvernamentale la care România este parte. (PLx 116/24.03.2020) 
 - Data depunerii raportului: 27.05.2020 

 

            7. Raportul comun al Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci și al Comisiei pentru 
agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice cu privire la Proiectul de Lege 
pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2018 privind aprobarea Programului de susţinere 
pentru activitatea de reproducţie, incubaţie şi de creştere în sectorul avicol. (PLx 38/17.02.2020) 
 - Data depunerii raportului: 27.05.2020 

 

            8. Raportul comun, suplimentar al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi și al Comisiei 
pentru mediu şi echilibru ecologic cu privire la Propunere legislativă pentru modificarea şi 
completarea articolului 3 alineatul (31) din Legea apelor nr.107 din 25 septembrie 1996.                
(PLx 402/25.06.2018) 
 - Data depunerii raportului: 27.05.2020 
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            9. Raportul comun al Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport și al Comisiei pentru 
muncă şi protecţie socială cu privire la Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.338/2018 prin care a fost aprobată OUG nr.59/2018 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 
Autorităţii Naţionale pentru Formare Profesională Iniţială în Sistem Dual din România.                
(PLx 511/28.10.2019) 
 - Data depunerii raportului: 28.05.2020 

 

            10. Raportul Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului cu privire la 
Proiectul de Lege pentru completarea art.5 din Ordonanţa Guvernului nr.80/2001 privind stabilirea 
unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice.                
(PLx 342/02.09.2019) 
 - Data depunerii raportului: 28.05.2020 

 

            11. Raportul Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului cu privire la 
Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.421/2002 privind regimul juridic al 
vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat al statului 
ori al unităţilor administrativ-teritoriale. (PLx 184/29.04.2020) 
 - Data depunerii raportului: 28.05.2020 

 

            12. Raportul Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii 
specifice cu privire la Proiectul de Lege privind utilizarea voluntară a logotipului "rasă autohtonă 
100% " pentru produsele de origine animală din România. (PLx 507/28.10.2019) 
 - Data depunerii raportului: 28.05.2020 

 

            13. Raportul Comisiei pentru industrii şi servicii cu privire la Proiectul de Lege pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.372/2005 privind performanţa energetică a clădirilor.                
(PLx 244/06.05.2020) 
 - Data depunerii raportului: 29.05.2020 

 

            14. Raportul Comisiei pentru industrii şi servicii cu privire la Propunere legislativă pentru 
completarea art.22 din Legea nr.449/2003 privind vânzarea produselor şi garanţiile asociate acestora. 
(PLx 359/10.09.2019) 
 - Data depunerii raportului: 02.06.2020 

 

            15. Raportul Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională cu privire la 
Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.379/2003 privind regimul mormintelor şi operelor 
comemorative de război. (PLx 206/29.04.2020) 
 - Data depunerii raportului: 02.06.2020 

 

            16. Raportul comun al Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională și al 
Comisiei pentru sănătate şi familie cu privire la Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţã a Guvernului nr.46/2020 pentru completarea art.8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.11/2020 privind stocurile de urgenţă medicală, precum şi unele măsuri aferente instituirii 
carantinei. (PLx 279/20.05.2020) 
 - Data depunerii raportului: 02.06.2020 

 

            17. Raportul Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci cu privire la Proiectul de Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.48/2020 privind unele măsuri financiar-fiscale. 
(PLx 281/20.05.2020) 
 - Data depunerii raportului: 02.06.2020 

 

            18. Raportul comun, suplimentar al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi și al 
Comisiei pentru muncă şi protecţie socială cu privire la Proiectul de Lege pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului și la Proiectul de 
Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 
copiilor. (PLx 457/14.10.2019; PLx203/29.04.2020) 
 - Data depunerii raportului: 02.06.2020 
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            19. Raportul comun al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi și al Comisiei pentru 
muncă şi protecţie socială cu privire la Proiectul Propunere legislativă pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată. 
(PLx 632/24.10.2018) 
 - Data depunerii raportului: 02.06.2020 

 

            20. Raportul Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi cu privire la Propunerea legislativă 
pentru completarea Legii nr.304/2004 privind organizarea judiciară. (Plx 138/14.04.2020) 
 - Data depunerii raportului: 02.06.2020 

 

            21. Raportul Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi cu privire la Proiectul de Lege pentru 
modificarea Legii nr.115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru 
modificarea Legii administraţiei publice locale nr.215/2001, precum şi pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali, precum şi pentru modificarea Legii 
nr.208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi 
funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente. (PLx 305/20.05.2020) 
 - Data depunerii raportului: 02.06.2020 

 

            22. Raportul Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi cu privire la Proiectul de Lege pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii.                
(PLx 169/29.04.2020) 
 - Data depunerii raportului: 02.06.2020 

 

            23. Raportul Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi cu privire la Propunerea legislativă 
pentru modificarea art.641 din Legea nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă. 
(Plx 290/20.05.2020) 
 - Data depunerii raportului: 02.06.2020 

 

            24. 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 Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2005 privind protecţia mediului.                
(Plx 53/16.02.2015) 
 - Data depunerii raportului: 02.06.2020 

 

            25. Raportul comun al Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic și al Comisiei pentru 
administraţie publică şi amenajarea teritoriului cu privire la Propunerea legislativă pentru 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2005 privind protecţia mediului.                
(Plx 190/27.03.2019) 
 - Data depunerii raportului: 02.06.2020 

 

            26. Raportul suplimentar al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi cu privire la Proiectul 
de Lege pentru completarea 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 63/17.02.2020) 
 - Data depunerii raportului: 03.06.2020 

 

            27. Raportul comun al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi și al Comisiei pentru 
apărare, ordine publică şi siguranţă naţională cu privire la Proiectul de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.34/2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.1/1999 privind regimul stării de asediu şi regimul stării de urgenţă.               
(PLx 277/20.05.2020) 
 - Data depunerii raportului: 03.06.2020 

 

            28. Raportul comun al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi și al Comisiei pentru 
egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi cu privire la Proiectul de Lege pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei domestice.                
(PLx 62/17.02.2020) 
 - Data depunerii raportului: 03.06.2020 
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            29. Raportul comun al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi și al Comisiei pentru 
agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice cu privire la Proiectul de Lege 
pentru modificarea şi completarea Legii nr.17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-
cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr.268/2001 privind 
privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a 
statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului. (PLx 336/29.05.2018) 
 - Data depunerii raportului: 03.06.2020 

 

            30. Raportul Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport cu privire la Proiectul de 
Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.31/2007 privind reorganizarea şi funcţionarea 
Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România. 
(PLx 46/17.02.2020) 
 - Data depunerii raportului: 03.06.2020 

 
 
 

________________ 
3 iunie 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                             Director 
                                                                                      Sorin BERBECE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              Întocmit de, 
Consilier parlamentar Drăgan Daniel                                                                     


