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LISTA RAPOARTELOR 

depuse în perioada 14 - 27 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 Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi cu privire la Propunerea legislativă 
privind iniţiativa cetăţenească de revizuire a Constituţiei României. (Plx 237/07.05.2019) 

- Data depunerii raportului: 14.07.2020 
 

            2. Raportul comun al Comisiei pentru sănătate şi familie și al Comisiei pentru buget, finanţe 
şi bănci cu privire la Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă a 
Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unei contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul 
sănătăţii. (PLx 425/16.09.2014) 

- Data depunerii raportului: 14.07.2020 
 

            3. Raportul comun al Comisiei pentru sănătate şi familie și al Comisiei pentru buget, finanţe 
şi bănci cu privire la Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.32/2018 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.77/2011 privind stabilirea unor 
contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii. (PLx 360/06.06.2018) 

- Data depunerii raportului: 14.07.2020 
 

            4. Raportul comun al Comisiei pentru sănătate şi familie și al Comisiei pentru buget, finanţe 
şi bănci cu privire la Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.28/2019 pentru modificarea art.3 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.77/2011 privind 
stabilirea unor contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii.                
(PLx 272/11.06.2019) 

- Data depunerii raportului: 14.07.2020 
 

            5. Raportul suplimentar al Comisiei pentru muncă şi protecţie socială cu privire la Proiectul 
de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.16/2000 privind înfiinţarea, organizarea şi 
funcţionarea Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice. (PLx 661/31.10.2018) 

- Data depunerii raportului: 16.07.2020 
 

            6. Raportul Comisiei pentru industrii şi servicii cu privire la Proiectul de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.28/2016 pentru modificarea şi completarea Legii 
energiei electrice şi a gazelor naturale nr.123/2012. (PLx 480/24.10.2016) 

- Data depunerii raportului: 21.07.2020 
 

            7. Raportul Comisiei pentru industrii şi servicii cu privire la Proiectul Legii meşteşugurilor. 
(PLx 150/19.03.2007) 

- Data depunerii raportului: 21.07.2020 
 

            8. Raportul Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională cu privire la 
Propunerea legislativă pentru completarea anexei nr.1 din Legea nr.92/1996 privind organizarea şi 
funcţionarea Serviciului de Telecomunicaţii Speciale. (Plx 419/07.07.2020) 

- Data depunerii raportului: 21.07.2020 
 

            9. Raportul Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi cu privire la Propunerea legislativă 
privind protecţia civilă. (Plx 269/13.05.2020) 

- Data depunerii raportului: 21.07.2020 
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            10. Raportul Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi cu privire la Propunerea legislativă 
privind completarea Legii nr.508/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea în cadrul 
Ministerului Public a Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism. 
(Plx 274/20.05.2020) 

- Data depunerii raportului: 21.07.2020 
 

            11. Raportul Comisiei pentru sănătate şi familie cu privire la Propunerea legislativă pentru 
modificarea şi completarea art.12 din Legea nr.458/2002 privind calitatea apei potabile.               
(Plx 116/11.03.2019) 

- Data depunerii raportului: 22.07.2020 
 

            12. Raportul Comisiei pentru sănătate şi familie cu privire la Proiectul de Lege pentru 
completarea art.7 din Legea nr.458/2002 privind calitatea apei potabile. (PLx 308/01.07.2019) 

- Data depunerii raportului: 22.07.2020 
 

            13. Raportul comun al Comisiei pentru sănătate şi familie și al Comisiei pentru buget, finanţe 
şi bănci cu privire la Propunerea legislativă privind înseminarea artificială umană şi sporirea 
natalităţii. (Plx 591/18.12.2017) 

- Data depunerii raportului: 22.07.2020 
 

            14. Raportul comun al Comisiei pentru sănătate şi familie și al Comisiei pentru buget, finanţe 
şi bănci cu privire la Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.111/2018 pentru completarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.77/2011 privind stabilirea 
unor contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii. (PLx 59/25.02.2019) 

- Data depunerii raportului: 22.07.2020 
 

            15. Raportul comun al Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului și al  
Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi cu privire la Cererea de reexaminare a Legii pentru 
abrogarea lit. a) a art. 24 din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii.                
(PLx 521/2018/14.10.2019) 

- Data depunerii raportului: 23.07.2020 
 

            16. Raportul Comisiei pentru muncă şi protecţie socială cu privire la Cererea de reexaminare a 
Legii pentru completarea Legii nr.53/2003 - Codul muncii şi pentru reglementarea unor măsuri de 
protecţie socială. (PLx 131/2020/24.06.2020) 

- Data depunerii raportului: 24.07.2020 
 

            17. 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 657/31.10.2018) 

- Data depunerii raportului: 24.07.2020 
 

            18. Raportul Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic cu privire la Proiectul de Lege 
privind gestionarea deşeurilor nepericuloase compostabile. (PLx 41/17.02.2020) 

- Data depunerii raportului: 27.07.2020 
 

            19. Raportul comun al Comisiei pentru muncă şi protecţie socială și al  Comisiei juridice, de 
disciplină şi imunităţi cu privire la Proiectul de Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţã a 
Guvernului nr.70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în 
contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru 
prelungirea unor termene, pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal, 
a Legii educaţiei naţionale nr.1/2011, precum şi a altor acte normative. (PLx 352/10.06.2020) 

- Data depunerii raportului: 27.07.2020 
 

            20. Raportul comun al Comisiei pentru muncă şi protecţie socială și al  Comisiei juridice, de 
disciplină şi imunităţi cu privire la Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.217/2003 pentru 
prevenirea şi combaterea violenţei domestice. (PLx 395/24.06.2020) 

- Data depunerii raportului: 27.07.2020 
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            21. Raportul comun, suplimentar al Comisiei pentru muncă şi protecţie socială și al  
Comisiei pentru sănătate şi familie cu privire la Proiectul de Lege privind completarea Legii 
448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap. (PLx 50/17.02.2020) 

- Data depunerii raportului: 27.07.2020 
 

            22. Raportul comun, suplimentar al Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea 
teritoriului și al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi cu privire la Proiectul de Lege privind 
modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr.7/1996.               
(PLx 630/02.12.2019) 

- Data depunerii raportului: 27.07.2020 
 

            23. Raportul comun, suplimentar 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: 27.07.2020 
 

            24. Raportul Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci cu privire la Proiectul de Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.60/2020 privind unele măsuri financiare în vederea 
implementării proiectelor de infrastructură fazate din perioada de programare 2007-2013, finanţate 
din fondurile Uniunii Europene aferente perioadei de programare 2014-2020. (PLx 326/03.06.2020) 

- Data depunerii raportului: 27.07.2020 
 

            25. Raportul Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci cu privire la Proiectul Proiect de Lege 
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.88/2020 privind instituirea unor măsuri, 
precum şi a unui sprijin financiar pentru pregătirea portofoliului de proiecte în domenii strategice 
considerate prioritare pentru perioada de programare 2021-2027, destinat finanţării prin Programul 
Operaţional Asistenţă tehnică 2014-2020 ( POAT 2014-2020) şi Programul operaţional Infrastructură 
Mare 2014-2020( POIM). (PLx 384/24.06.2020) 

- Data depunerii raportului: 27.07.2020 
 
 
 
 

_____________ 
27 iulie 2020 

 
 
 
 
 
 

                                                                                             Director 
                                                                                      Sorin BERBECE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              Întocmit de, 
Consilier parlamentar Drăgan Daniel                                                                     


