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LISTA RAPOARTELOR 

depuse în perioada 8 - 13 iulie 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, suplimentar al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, al  Comisiei 
pentru muncă şi protecţie socială şi echilibru ecologic și al Comisiei pentru apărare, ordine publică 
şi siguranţă naţionalăcu privire la Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţã nr.194/2002 privind regimul străinilor din România republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare şi a Ordonanţei nr.25/2014 privind încadrarea în muncă şi 
detaşarea străinilor pe teritoriul României şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative 
privind regimul străinilor în România, cu modificările şi completările ulterioare.                
(Plx 324/22.05.2018) 

- Data depunerii raportului: 08.07.2020 
 

            2. Raportul comun al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi și al Comisiei pentru 
drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale cu privire la Proiectul de Lege pentru 
modificarea Legii nr.489/2006 privind libertatea religioasă şi regimul general al cultelor.                
(PLx 252/16.05.2016) 

- Data depunerii raportului: 08.07.2020 
 

            3. Raportul comun al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi și al Comisiei pentru 
drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale cu privire la Propunerea legislativă 
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei nr.137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor 
formelor de discriminare. (Plx 501/22.06.2015) 

- Data depunerii raportului: 08.07.2020 
 

            4. Raportul Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi cu privire la Proiectul de Lege privind 
stabilirea datei alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 2020, precum şi a 
unor măsuri pentru buna organizare şi desfăşurare a acestora. (PLx 428/07.07.2020) 

- Data depunerii raportului: 08.07.2020 
 

            5. Raportul Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi cu privire la Proiectul de Lege privind 
stabilirea datei alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 2020, precum şi a 
unor măsuri pentru buna organizare şi desfăşurare a acestora. (PLx 429/07.07.2020) 

- Data depunerii raportului: 08.07.2020 
 

            6. Raportul suplimentar al Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului 
cu privire la Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind 
dispoziţii privind evidenţa persoanelor şi actele de identitate ale cetăţenilor români.                
(PLx 575/11.12.2017) 

- Data depunerii raportului: 08.07.2020 
 

            7. Raportul de înlocuire al Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului cu 
privire la Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.19/2020 privind 
organizarea şi desfăşurarea recensământului populaţiei şi locuinţelor din România în anul 2021.                
(PLx 110/24.03.2020) 

- Data depunerii raportului: 08.07.2020 
 

            8. Raportul Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului cu privire la 
Proiectul Legii entru modificarea art.8 alin.(7) lit.b) din Legea nr.152/1998 privind înfiinţarea 
Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe. (PLx 503/28.10.2019) 

- Data depunerii raportului: 08.07.2020 
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            9. Raportul Comisiei pentru sănătate şi familie cu privire la Proiectul de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.4/2018 pentru modificarea şi completarea Legii farmaciei 
nr.266/2008. (PLx 579/22.10.2018) 

- Data depunerii raportului: 08.07.2020 
 
 

            10. Raportul comun, de înlocuire 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 aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.22/2020 privind 
recensământul general agricol din România runda 2020. (PLx 96/09.03.2020) 

- Data depunerii raportului: 09.07.2020 
 
 

            11. Raportul comun al Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului și al 
Comisiei pentru industrii şi servicii cu privire la Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţã a Guvernului nr.95/2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului 
nr.25/2001 privind înfiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii ”C.N.I.” - S.A..                
(PLx 409/29.06.2020) 

- Data depunerii raportului: 09.07.2020 
 
 

            12. Raportul suplimentar al Comisiei pentru muncă şi protecţie socială cu privire la Proiectul 
de Lege pentru modificarea şi completarea Decretului-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 783/04.11.2015) 

- Data depunerii raportului: 09.07.2020 
 
 

            13. Raportul Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci cu privire la Proiectul de Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.86/2020 privind modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.63/2020 pentru organizarea şi desfăşurarea unor campanii de 
informare publică în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea COVID-19.               
(PLx 406/29.06.2020) 

- Data depunerii raportului: 09.07.2020 
 
 

            14. Raportul Comisiei pentru muncă şi protecţie socială cu privire la Proiectul de Lege pentru 
modificarea art.65 alin.(5) din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.                
(PLx 31/17.02.2020) 

- Data depunerii raportului: 09.07.2020 
 
 

            15. Raportul Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci cu privire la Proiectul de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.63/2020 pentru organizarea şi desfăşurarea unor 
campanii de informare publică în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea 
COVID-19. (PLx 328/03.06.2020) 

- Data depunerii raportului: 09.07.2020 
 
 

            16. Raportul Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport cu privire la Propunerea 
legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 269 din 16 iunie 2004 privind acordarea unui 
ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare. (Plx 430/07.07.2020) 

- Data depunerii raportului: 13.07.2020 
 
 

            17. Raportul comun 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 pentru modificarea anexei nr.3 din Legea nr.43/2014 privind protecţia animalelor utilizate în 
scopuri ştiinţifice. (PLx 173/29.04.2020) 

- Data depunerii raportului: 13.07.2020 
 



 3

 

            18. Raportul Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport cu privire la Propunere 
legislativă pentru completarea art.111 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, la Propunerea 
legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 1/2011 a educaţiei naţionale, la  Propunerea 
legislativă privind Digitalizarea învăţământului românesc și la Propunerea legislativă pentru 
modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale 1/2011.               
(Plx 254/13.05.2020; Plx 255/13.05.2020; Plx 275/20.05.2020; Plx 377/24.06.2020) 

- Data depunerii raportului: 13.07.2020 
 

            19. Raportul Comisiei pentru muncă şi protecţie socială cu privire la Proiectul de Lege pentru 
completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice. (PLx 260/13.05.2020) 

- Data depunerii raportului: 13.07.2020 
 

            20. Raportul Comisiei pentru muncă şi protecţie socială cu privire la Proiectul de Lege privind 
transferul drepturilor de pensie ale funcţionarilor şi agenţilor Uniunii Europene.                
(PLx 370/12.06.2020) 

- Data depunerii raportului: 13.07.2020 
 

            21. Raportul Comisiei pentru muncă şi protecţie socială cu privire la Proiectul de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.82/2020 pentru aprobarea acordării unui stimulent 
de risc pentru personalul centrelor rezidenţiale de îngrijire şi asistenţă a persoanelor vârstnice, 
centrelor rezidenţiale pentru copii şi adulţi cu şi fără dizabilităţi, precum şi pentru alte categorii 
vulnerabile, izolate preventiv la locul de muncă, pe perioada stării de urgenţă.                
(PLx 383/24.06.2020) 

- Data depunerii raportului: 13.07.2020 
 
 
 

_____________ 
13 iulie 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                             Director 
                                                                                      Sorin BERBECE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              Întocmit de, 
Consilier parlamentar Drăgan Daniel                                                                     


