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LISTA RAPOARTELOR 

depuse în perioada 25 februarie - 9 martie 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 al Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii 
specifice, Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport și al Comisiei juridice, de disciplină şi 
imunităţi cu privire la Proiectul de Lege privind trecerea unor imobile din domeniul public al statului 
şi din administrarea Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca pentru 
Staţiunea de Cercetare Horticolă Cluj-Napoca, în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca.               
(PLx 514/28.10.2019) 
 - Data depunerii raportului: 25.02.2020 

 

             2. Raportul 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: 26.02.2020 

 

             3. Raportul Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci cu privire la Proiectul de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.82/2018 pentru completarea Legii nr.96/2000 
privind organizarea şi funcţionarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK-S.A..                
(PLx 564/22.10.2018) 
 - Data depunerii raportului: 26.02.2020 

 

             4. Raportul Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci cu privire la Propunerea legislativă pentru 
modificarea Legii nr.227/2015 a Codului fiscal. (Plx 245/23.04.2018) 
 - Data depunerii raportului: 26.02.2020 

 

             5. Raportul suplimentar al 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: 26.02.2020 

 

            6. Raportul comun al Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci și al Comisiei pentru politică 
economică, reformă şi privatizare cu privire la Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanţei 
de Urgenţă 93/2012, privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere 
Financiară. (Plx 659/16.12.2019) 
 - Data depunerii raportului: 26.02.2020 

 

            7. Raportul comun al Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci, Comisiei pentru politică 
economică, reformă şi privatizare și al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi cu privire la 
reexaminarea Legii pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.51/1997 privind 
operaţiunile de leasing şi societăţile de leasing precum si pentru completarea art.120 din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului.                
(PLx 164/2018/02.09.2019) 
 - Data depunerii raportului: 26.02.2020 

 

            8. Raportul comun al Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului, și al 
Comisiei pentru muncă şi protecţie socială cu privire la Proiectul de Lege pentru modificarea Legii 
nr.248 din 28 octombrie 2015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor 
provenind din familii defavorizate. (PLx 638/02.12.2019) 
 - Data depunerii raportului: 02.03.2020 
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            9. Raportul comun al Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor 
naţionale, și al Comisiei pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă cu privire la Proiectul de 
Lege pentru instituirea Zilei Memoriale a Holocaustului Romilor - Samudaripen.                
(PLx 105/06.03.2019) 
 - Data depunerii raportului: 03.03.2020 

 

             10. Raportul Comisiei pentru muncă şi protecţie socială cu privire la Proiectul de Lege pentru 
completarea Anexei nr.III la Lege-cadru nr.153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului 
plătit din fonduri publice. (PLx 523/28.10.2019) 
 - Data depunerii raportului: 03.03.2020 

 

             11. Raportul Comisiei pentru muncă şi protecţie socială cu privire la Proiectul de Lege 
privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.2/2020 pentru prorogarea intrării în 
vigoare a art.I pct.1 din Legea nr.14/2020 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.9/2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr.61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, 
precum şi pentru modificarea art.58 alin.(1) din Legea nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea 
drepturilor persoanelor cu handicap. (PLx 10/05.02.2020) 
 - Data depunerii raportului: 03.03.2020 

 

             12. Raportul Comisiei pentru muncă şi protecţie socială cu privire la Propunerea legislativă 
pentru completarea art.139 din Legea nr.53/2003 - Codul muncii şi a art.361 din Legea nr.1/2011 a 
educaţiei naţionale. (Plx 618/2019/02.03.2020) 
 - Data depunerii raportului: 03.03.2020 

 

             13. Raportul Comisiei pentru industrii şi servicii cu privire la Proiectul de Lege pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.84/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice.                
(PLx 306/01.07.2019) 
 - Data depunerii raportului: 03.03.2020 

 

            14. Raportul comun al Comisiei pentru industrii şi servicii și al Comisiei juridice, de 
disciplină şi imunităţi cu privire la Propunere legislativă privind modificarea şi completarea art.187 
din Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice. (Plx 189/27.03.2019) 
 - Data depunerii raportului: 03.03.2020 

 

            15. Raportul comun al Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci, Comisiei pentru politică 
economică, reformă şi privatizare și al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi cu privire la 
reexaminarea Legii privind elaborarea şi actualizarea Strategiei naţionale pe termen lung "România 
2040". (PLx 433/2018/28.10.2019) 
 - Data depunerii raportului: 03.03.2020 

 

             16. Raportul Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului cu privire la 
Proiectul de Lege privind instituirea Zilei Satului Românesc. (PLx 68/17.02.2020) 
 - Data depunerii raportului: 04.03.2020 

 

             17. Raportul Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului cu privire la 
Propunerea legislativă privind Statutul de autonomie al Ţinutului Secuiesc. (Plx 670/23.12.2019) 
 - Data depunerii raportului: 04.03.2020 

 

            18. Raportul comun al Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice, Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului și al Comisiei 
juridice, de disciplină şi imunităţi 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: 04.03.2020 
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             19. Raportul Comisiei pentru sănătate şi familie cu privire la Proiectul de Lege privind 
vaccinarea persoanelor în România. (PLx 399/30.10.2017) 
 - Data depunerii raportului: 04.03.2020 

 

            20. Raportul comun al Comisiei pentru industrii şi servicii, Comisiei pentru administraţie 
publică şi amenajarea teritoriului și al Comisiei pentru transporturi şi infrastructură cu privire la 
Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.51/2019 pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul transportului de persoane.                
(PLx 407/01.10.2019) 
 - Data depunerii raportului: 05.03.2020 

 

            21. Raportul comun al Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice, Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic și al Comisiei juridice, de disciplină şi 
imunităţi cu privire la reexaminarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.105/2017 pentru modificarea art.23 alin.(1) lit.c) din Legea vânătorii şi a protecţiei fondului 
cinegetic nr.407/2006. (PLx 126/2018/23.04.2019) 
 - Data depunerii raportului: 09.03.2020 

 

            22. Raportul comun al Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare și al 
Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi cu privire la reexaminarea Legii privind înfiinţarea 
Fondului Suveran de Dezvoltare şi Investiţii - S.A. şi pentru modificarea unor acte normative.                
(PLx 236/2018/02.12.2019) 
 - Data depunerii raportului: 09.03.2020 

 
 
 
 
 

________________ 
9 martie 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                              Director 
                                                                                      Sorin BERBECE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              Întocmit de, 
Consilier parlamentar Drăgan Daniel                                                                     


