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LISTA RAPOARTELOR 

depuse în perioada 11 - 25 februarie 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 şi completarea Legii 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 598/28.10.2019) 
 - Data depunerii raportului: 11.02.2020 

 

             2. Raportul Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi cu privire la Proiectul de Lege pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.297/2018 privind Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară şi 
pentru abrogarea Ordonanţei Guvernului nr.89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor 
şi efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare. (PLx 461/14.10.2019) 
 - Data depunerii raportului: 11.02.2020 

 

             3. Raportul suplimentar al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi cu privire la Proiectul de 
Lege pentru modificarea şi completarea Legii 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 598/28.10.2019) 
 - Data depunerii raportului: 11.02.2020 

 

             4. Raportul Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci cu privire la Proiectul de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.67/2019 pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.96/2000 privind organizarea şi funcţionarea Băncii de Export-Import a României Eximbank - S.A., 
precum şi a Ordonanţei Guvernului nr.6/2019 privind instituirea unor facilităţi fiscale.                
(PLx 490/28.10.2019) 
 - Data depunerii raportului: 11.02.2020 

 

             5. Raportul Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport cu privire la Propunerea 
legislativă pentru modificarea alin.1 al art.286 din Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011.                
(Plx 653/11.12.2019) 
 - Data depunerii raportului: 11.02.2020 

 

             6. Raportul Comisiei pentru industrii şi servicii cu privire la Proiectul de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei Guvernului nr.18/2019 privind prorogarea termenului prevăzut la art.II din Legea 
nr.163/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr.10/1995 privind calitatea în construcţii.               
(PLx 541/28.10.2019) 
 - Data depunerii raportului: 11.02.2020 

 

             7. Raportul Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională cu privire la Proiectul 
de Lege pentru ratificarea celui de-al şaselea Protocol adiţional, semnat la Skopje, la 12 iunie 2019, la 
Acordul privind Forţa Multinaţională de Pace din Europa de Sud-Est, semnat la Skopje, la 26 septembrie 
1998. (PLx 8/03.02.2020) 
 - Data depunerii raportului: 11.02.2020 
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             8. Raportul suplimentar al Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională cu 
privire la Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.384/2006 privind statutul 
soldaţilor şi gradaţilor profesionişti. (PLx 144/20.03.2019) 
 - Data depunerii raportului: 12.02.2020 

 
             9. Raportul comun al Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului și al 
Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi cu privire la Propunerea legislativă pentru modificarea Legii 
nr.7/1996 a cadastrului şi a publicităţii imobiliare. (Plx 362/10.09.2019) 
 - Data depunerii raportului: 12.02.2020 

 
             10. Raportul Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului cu privire la 
Proiectul de Lege privind modificarea şi completarea Legii nr.154/2017 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.185/2013 privind amplasarea şi autorizarea mijloacelor de publicitate.                
(PLx 500/28.10.2019) 
 - Data depunerii raportului: 12.02.2020 

 
             11. Raportul Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului cu privire la 
Proiectul de Lege privind modificarea şi completarea Legii nr.185/2013 privind amplasarea şi autorizarea 
mijloacelor de publicitate. (PLx 501/28.10.2019) 
 - Data depunerii raportului: 12.02.2020 

 
             12. Raportul Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului cu privire la 
Proiectul de Lege pentru modificarea articolului 45 din Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva 
incendiilor. (PLx 567/28.10.2019) 
 - Data depunerii raportului: 12.02.2020 

 
             13. Raportul suplimentar al Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor 
naţionale cu privire la Proiectul de Lege privind statutul Limbii Semnelor Române.                
(PLx 573/28.10.2019) 
 - Data depunerii raportului: 13.02.2020 

 
             14. Raportul comun al Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci și al Comisiei pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice cu privire la Cererea de reexaminare a Legii privind 
aprobarea Programului de susţinere a activităţii de reproducţie în sectorul de creştere a bubalinelor.              
(PLx 133/2018/04.12.2019) 
 - Data depunerii raportului: 13.02.2020 

 
             15. Raportul Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci cu privire la Proiectul de Lege pentru 
modificarea art.2 din Legea nr.114/2007 privind sprijinul financiar acordat de statul român Schitului 
românesc "Prodromu", de la Muntele Athos, Grecia. (PLx 493/28.10.2019) 
 - Data depunerii raportului: 13.02.2020 

 
             16. Raportul Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci cu privire la Proiectul de Lege pentru 
ratificarea Acordului de împrumut (Proiect privind îmbunătăţirea rezilienţei şi a răspunsului la situaţii de 
urgenţă) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti 
la 10 iulie 2019. (PLx 5/03.02.2020) 
 - Data depunerii raportului: 13.02.2020 

 
             17. Raportul Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport cu privire la Propunerea 
legislativă pentru modificarea şi completarea art.131 şi art.287 din Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011.                
(Plx 672/23.12.2019) 
 - Data depunerii raportului: 18.02.2020 
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             18. Raportul Comisiei pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă cu privire la 
Propunerea legislativă pentru instituirea Zilei Mărţişorului ca zi de sărbătoare naţională.                
(Plx 650/04.12.2019) 
 - Data depunerii raportului: 19.02.2020 

 

             19. Raportul Comisiei pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă cu privire la Proiectul 
de Lege pentru modificarea art.13 din Ordonanţa Guvernului nr.39/2005 privind cinematografia.                
(PLx 595/28.10.2019) 
 - Data depunerii raportului: 19.02.2020 

 

             20. Raportul Comisiei pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă cu privire la Proiectul 
de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.66/2019 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.117/2017 privind înfiinţarea Institutului de Studii Avansate pentru Cultura şi 
Civilizaţia Levantului. (PLx 473/21.10.2019) 
 - Data depunerii raportului: 19.02.2020 

 

             21. Raportul comun al Comisiei pentru muncă şi protecţie socială, Comisiei pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport și al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi cu privire la Propunerea 
legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr.514/2003 privind organizarea profesiei de 
consilier juridic, precum şi pentru modificarea punctului 20, lit.A, a Anexei nr.3 la Legea nr.200/2004 
privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, 
cu modificările şi completările ulterioare. (Plx 235/23.04.2019) 
 - Data depunerii raportului: 20.02.2020 

 

             22. Raportul comun al Comisiei pentru muncă şi protecţie socială și al Comisiei pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport cu privire la Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.58/2019 pentru modificarea şi completarea unor acte normative.                
(PLx 427/08.10.2019) 
 - Data depunerii raportului: 20.02.2020 

 
 
 

________________ 
25 februarie 2020 

 
 
 
 

 
 
                                                                                              Director 
                                                                                      Sorin BERBECE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              Întocmit de, 
Consilier parlamentar Drăgan Daniel                                                                     


