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LISTA RAPOARTELOR 

depuse în perioada 10 - 15 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 suplimentar al Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci cu privire la Proiectul de 
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.12/2020 privind instituirea cadrului 
legal pentru acordarea unor ajutoare de stat individuale de salvare. (PLx 109/24.03.2020) 
 - Data depunerii raportului: 10.06.2020 

 

            2. Raportul Comisiei pentru industrii şi servicii cu privire la Proiectul de Lege privind 
consolidarea monedei naţionale ca monedă unică de plată pe teritoriul României.                
(PLx 246/06.05.2020) 

- Data depunerii raportului: 10.06.2020 
 

            3. Raportul Comisiei pentru muncă şi protecţie socială cu privire la Propunere legislativă 
pentru modificarea şi completarea Anexei nr.VI a Legii-cadru nr.153/2017 din 28 iunie 2017 privind 
salarizarea personalului plătit din fonduri publice. (Plx 650/29.10.2018) 

- Data depunerii raportului: 10.06.2020 
 

            4. Raportul Comisiei pentru muncă şi protecţie socială cu privire la Proiectul de Lege pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.53/2003 - Codul Muncii, republicat, cu modificările şi 
completările ulterioare. (PLx 451/08.10.2019) 

- Data depunerii raportului: 10.06.2020 
 

            5. Raportul comun al Comisiei pentru muncă şi protecţie socială și al Comisiei pentru 
sănătate şi familie cu privire la Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.60/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr.448/2006 privind protecţia şi 
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap. (PLx 389/30.10.2017) 

- Data depunerii raportului: 10.06.2020 
 

            6. Raportul suplimentar al 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 

 

            7. Raportul comun al Comisiei pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă și al 
Comisiei pentru transporturi şi infrastructură cu privire la Proiectul de Lege pentru înfiinţarea 
Centrului Muzeal al Locomotivelor în municipiul Iaşi. (PLx 168/29.04.2020) 

- Data depunerii raportului: 10.06.2020 
 

            8. Raportul Comisiei pentru muncă şi protecţie socială cu privire la Proiectul de Lege privind 
Decretul-Lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive 
politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate 
ori constituite în prizonieri. (PLx 225/29.04.2020) 

- Data depunerii raportului: 10.06.2020 
 

            9. Raportul comun al Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului și al 
Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor cu privire la Proiectul de Lege privind 
instituirea zilei de 15 octombrie ca "Ziua naţională a comerţului electronic". (PLx 258/13.05.2020) 

- Data depunerii raportului: 10.06.2020 
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            10. Raportul comun al Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului și al 
Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională cu privire la Propunerea legislativă 
pentru modificarea şi completarea Legii nr.126/1995 privind regimul materiilor explozive şi pentru 
completarea Legii poliţiei locale nr.155/2010. (Plx 264/13.05.2020) 

- Data depunerii raportului: 11.06.2020 
 

            11. Raportul comun, suplimentar al Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea 
teritoriului și al Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională cu privire la Proiectul 
de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.24/2019 pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei Guvernului nr.83/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice 
comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple şi serviciilor publice comunitare regim 
permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor. (PLx 545/28.10.2019) 

- Data depunerii raportului: 11.06.2020 
 

            12. 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 353/09.06.2020) 
 - Data depunerii raportului: 15.06.2020 

 

           13. Raportul Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi cu privire la Proiectul de Lege privind 
prelungirea mandatelor autorităţilor administraţiei publice locale şi pentru modificarea art.151 alin.(3) 
din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ.                
(PLx 363/12.06.2020) 
 - Data depunerii raportului: 15.06.2020 

 

            14. Raportul comun al Comisiei pentru industrii şi servicii și al Comisiei pentru apărare, 
ordine publică şi siguranţă naţională cu privire la Proiectul de Lege pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative şi stabilirea unor măsuri în domeniul administraţiei publice centrale. 
(Plx 202/16.04.2018) 

- Data depunerii raportului: 15.06.2020 
 
 
 
 

________________ 
15 iunie 2020 
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