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LISTA RAPOARTELOR 

depuse în perioada 3 - 10 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 juridice, de disciplină şi imunităţi cu privire la Proiectul de Lege pentru 
modificarea art.35 alin.(2) din Legea nr.165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de 
restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului 
comunist în România. (PLx 464/11.09.2018) 
 - Data depunerii raportului: 03.06.2020 

 

            2. Raportul Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci cu privire la Proiectul de Lege privind 
exonerarea clienţilor băncilor de economisire-creditare în domeniul locativ de la rambursarea unor 
sume reprezentând primă de stat şi accesorii. (PLx 292/20.05.2020) 
 - Data depunerii raportului: 03.06.2020 

 

            3. Raportul suplimentar al Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci cu privire la Proiectul de 
Lege pentru completarea art.60 pct.1 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal.                
(PLx 647/04.12.2019) 
 - Data depunerii raportului: 03.06.2020 

 

            4. Raportul suplimentar al 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: 03.06.2020 

 

            5. Raportul comun al Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci și al Comisiei pentru sănătate şi 
familie cu privire la Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea art.1 din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.56/2015 privind plata tratamentului în străinătate al persoanelor a căror stare 
de sănătate a fost afectată în urma tragicului eveniment din data de 30 octombrie 2015 produs în 
clubul Colectiv din municipiul Bucureşti. (PLx 11/05.02.2020) 
 - Data depunerii raportului: 03.06.2020 

 

            6. Raportul comun al Comisiei pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă și al 
Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale cu privire la Proiectul 
de Lege pentru declararea zilei de 16 August drept ziua de comemorare a martirilor Brâncoveni şi 
ziua naţională de conştientizare a violenţelor intentate asupra creştinilor. (PLx 605/28.10.2019) 
 - Data depunerii raportului: 03.06.2020 

 

            7. Raportul comun al Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor și al Comisiei 
pentru industrii şi servicii cu privire la Proiectul de Lege pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.34/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului naţional unic pentru apeluri de 
urgenţă. (PLx 36/17.02.2020) 
 - Data depunerii raportului: 03.06.2020 

 

            8. Raportul comun al Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic și al Comisiei pentru 
industrii şi servicii cu privire la Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.27/2020 pentru modificarea şi completarea Legii petrolului nr.238/2004.               
(PLx 163/27.04.2020) 
 - Data depunerii raportului: 03.06.2020 
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            9. Raportul Comisiei pentru transporturi şi infrastructură cu privire la Proiectul de Lege 
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.52/2019 pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.202/2016 privind integrarea sistemului feroviar din România în spaţiul feroviar unic 
european. (PLx 423/08.10.2019) 
 - Data depunerii raportului: 03.06.2020 

 
 

            10. Raportul comun al Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului și al 
Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice cu privire la 
Proiectul de Lege pentru completarea art.18 din Ordonanţa Guvernului nr.28/2008 privind registrul 
agricol. (PLx 34/17.02.2020) 
 - Data depunerii raportului: 04.06.2020 

 
 

            11. Raportul comun al Comisiei pentru transporturi şi infrastructură și al Comisiei pentru 
muncă şi protecţie socială  cu privire la Proiectul de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţã 
a Guvernului nr.18/2020 pentru completarea unor acte normative în domeniul transportului naval. 
(PLx 112/24.03.2020) 
 - Data depunerii raportului: 04.06.2020 

 
 

            12. Raportul comun al Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic și al Comisiei pentru 
industrii şi servicii cu privire la Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 
Guvernului nr.47/2020 pentru stabilirea, pe perioada stării de urgenţă instituită prin Decretul 
Preşedintelui României nr.195/2020, a condiţiilor de comercializare a benzinei şi motorinei în 
contextul crizei economice generate de pandemia SARS-CoV-2. (PLx 280/20.05.2020) 
 - Data depunerii raportului: 04.06.2020 

 

            13. Raportul Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului cu privire la 
Proiectul Legii instituirea zilei de 10 august ca Ziua Unităţii Civice. (PLx 608/28.10.2019) 
 - Data depunerii raportului: 04.06.2020 

 

            14. Raportul comun al Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci și al Comisiei pentru 
administraţie publică şi amenajarea teritoriului cu privire la Propunerea legislativă pentru 
modificarea art.32 din Legea nr.273 din 29 iunie 2006 privind finanţele publice locale.                
(PLx 173/04.04.2018) 
 - Data depunerii raportului: 04.06.2020 

 
 

            15. Raportul Comisiei pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă cu privire la 
Propunerea legislativă privind desfiinţarea Institutului de Studii Avansate pentru Cultura şi Civilizaţia 
Levantului. (PLx 167/27.04.2020) 
 - Data depunerii raportului: 09.06.2020 

 
 

            16. Raportul Comisiei pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă cu privire la 
Proiectul de Lege privind acordarea de măşti pentru protecţia cetăţenilor români de virusul Covid-19. 
(PLx 304/20.05.2020) 
 - Data depunerii raportului: 09.06.2020 

 
 

            17. Raportul comun al Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională și al 
Comisiei pentru politică externă cu privire la Proiectul de Lege pentru modificarea art.6 alin.(4) din 
Legea nr.248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate.                
(PLx 312/27.05.2020) 
 - Data depunerii raportului: 09.06.2020 

 
 

            18. Raportul comun al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi și al Comisiei pentru 
sănătate şi familie cu privire la Proiectul de Lege privind măsurile de siguranţă cu caracter medical şi 
statutul spitalelor de psihiatrie şi pentru măsuri de siguranţă. (PLx 217/29.04.2020) 
 - Data depunerii raportului: 09.06.2020 
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            19. Raportul Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi cu privire la Proiectul de Lege 
privind respingerea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.72/2020 pentru suspendarea aplicării 
prevederilor art.21 alin.(6) din Legea nr.165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de 
restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului 
comunist în România şi instituirea unor măsuri tranzitorii. (PLx 353/09.06.2020) 
 - Data depunerii raportului: 09.06.2020 

 

            20. Raportul suplimentar al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi cu privire la Proiectul 
de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.72/2020 pentru suspendarea 
aplicării prevederilor art.21 alin.(6) din Legea nr.165/2013 privind măsurile pentru finalizarea 
procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada 
regimului comunist în România şi instituirea unor măsuri tranzitorii. (PLx 63/17.02.2020) 
 - Data depunerii raportului: 09.06.2020 

 

            21. Raportul comun al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi și al Comisiei pentru 
agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice cu privire la Cererea de reexaminare 
a Legii pentru modificarea art.24, alin.(3) din Legea nr.231/2018 privind modificarea şi completarea 
Legii fondului funciar nr.18/1991. (Plx 157/2019/02.12.2019) 
 - Data depunerii raportului: 09.06.2020 

 

            22. Raportul comun al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi al Comisiei pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport și al Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară 
şi servicii specifice cu privire la Proiectul de Lege privind trecerea unui imobil din domeniul public al 
statului şi din administrarea Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară CIuj-Napoca 
pentru Staţiunea de Cercetare Horticolă Cluj-Napoca, în domeniul public al Judeţului Cluj.                
(PLx 145/14.04.2020) 
 - Data depunerii raportului: 09.06.2020 

 

            23. Raportul comun al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi și al Comisiei pentru 
administraţie publică şi amenajarea teritoriului cu privire la Proiectul de Lege pentru trecerea unui 
imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Instituţiei Prefectului - Judeţul Vrancea, în 
domeniul public al judeţului Vrancea şi în administrarea Consiliului judeţean Vrancea.                
(PLx 568/28.10.2019) 
 - Data depunerii raportului: 10.06.2020 

 

            24. Raportul Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci cu privire la Proiectul de Lege privind 
unele măsuri în domeniul fondurilor nerambursabile europene. (PLx 354/09.06.2020) 
 - Data depunerii raportului: 10.06.2020 

 

            25. Raportul Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi cu privire la Proiectul de Lege pentru 
simplificarea procedurii de declarare a beneficiarului real al unor persoane juridice prin modificarea şi 
completarea Legii nr.129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării 
terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi prin 
modificarea Ordonanţei de Guvern nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii. (PLx 297/20.05.2020) 
 - Data depunerii raportului: 10.06.2020 

 

            26. Raportul suplimentar al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, al Comisiei pentru 
agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice și al Comisiei pentru administraţie 
publică şi amenajarea teritoriului cu privire la Proiectul de Lege privind trecerea unor terenuri din 
domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Apelor şi Pădurilor - Regia Naţională a 
Pădurilor - Romsilva, precum şi transmiterea, cu titlu gratuit, a acestora din domeniul privat al 
Statului şi administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva, în proprietatea privată a 
Municipiului Slatina şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Slatina.                
(PLx 414/01.10.2019) 

- Data depunerii raportului: 10.06.2020 
 

            27. Raportul suplimentar al Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale cu privire la Propunerea legislativă privind consacrarea zilei de 15 Martie ca 
sărbătoare a comunităţii maghiare din România. (Plx 478/20.11.2017) 

- Data depunerii raportului: 10.06.2020 
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            28. Raportul Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale cu 
privire la Proiectul de Lege privind instituirea Ordinului Meritul pentru Promovarea Drepturilor 
Omului şi Angajament Social. (PLx 337/03.06.2020) 

- Data depunerii raportului: 10.06.2020 
 

            29. Raportul Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi cu privire la Proiectul de Lege pentru 
completarea Legii nr.51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat.               
(PLx 289/20.05.2020) 

- Data depunerii raportului: 10.06.2020 
 

            30. Raportul Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare cu privire la Proiectul 
de Lege privind unele măsuri pentru protejarea intereselor economice ale statului.               
(PLx 489/27.11.2017) 

- Data depunerii raportului: 10.06.2020 
 

            31. Raportul Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare cu privire la Proiectul 
de Lege privind unele măsuri pentru protejarea intereselor naţionale în activitatea economică.               
(PLx 314/27.05.2020) 

- Data depunerii raportului: 10.06.2020 
 

 
  

________________ 
10 iunie 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                             Director 
                                                                                      Sorin BERBECE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              Întocmit de, 
Consilier parlamentar Drăgan Daniel                                                                     


