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LISTA RAPOARTELOR 

depuse în perioada 20 - 27 mai 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 pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională cu privire la 
Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.36/2020 pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru adoptarea unor măsuri pe timpul 
stării de urgenţă instituite prin Decretul Preşedintelui României nr.195/2020 privind instituirea stării 
de urgenţă pe teritoriul României. (PLx 240/06.05.2020) 
 - Data depunerii raportului: 20.05.2020 

 

            2. Raportul comun al Comisiei pentru sănătate şi familie și al Comisiei pentru muncă şi 
protecţie socială cu privire la Proiectul de Lege privind exercitarea profesiei de bioinginer medical, 
precum şi înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Ordinului Bioinginerilor din România.               
(PLx 437/03.09.2018) 
 - Data depunerii raportului: 20.05.2020 

 

            3. Raportul comun al Comisiei pentru sănătate şi familie și al Comisiei pentru muncă şi 
protecţie socială cu privire la Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 
Guvernului nr.99/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate.                
(PLx 98/12.03.2018) 
 - Data depunerii raportului: 20.05.2020 

 

            4. Raportul Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului cu privire la 
Proiectul de Lege pentru completarea Legii nr.215/2016 privind ceremoniile oficiale.               
(PLx 196/29.04.2020) 
 - Data depunerii raportului: 21.05.2020 

 

            5. Raportul comun al Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci și al Comisiei pentru 
agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice cu privire la Proiectul de Lege 
privind aprobarea Programului de susţinere a crescătorilor de suine din rasele Bazna şi/sau Mangaliţa 
pentru activitatea de reproducţie. (PLx 640/04.12.2019) 
 - Data depunerii raportului: 21.05.2020 

 

            6. Raportul Comisiei pentru muncă şi protecţie socială cu privire la Proiectul de Lege pentru 
modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.28/2009 privind reglementarea unor măsuri de 
protecţie socială. (PLx 204/29.04.2020) 
 - Data depunerii raportului: 26.05.2020 

 

            7. Raportul Comisiei pentru muncă şi protecţie socială cu privire la Proiectul de Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.22/2019 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea 
Regulamentului (UE) 2016/589 al Parlamentului European şi al Consiliului din 13 aprilie 2016 
privind o reţea europeană de servicii de ocupare a forţei de muncă (EURES), accesul lucrătorilor la 
servicii de mobilitate şi integrarea mai bună a pieţelor forţei de muncă şi de modificare a 
Regulamentelor (UE) nr.492/2011 şi (UE) nr.1296/2013. (PLx 492/28.10.2019) 
 - Data depunerii raportului: 26.05.2020 
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            8. Raportul comun al Comisiei pentru sănătate şi familie și al Comisiei pentru muncă şi 
protecţie socială cu privire la Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 
Guvernului nr.74/2019 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.18/2009 privind 
organizarea şi finanţarea rezidenţiatului, precum şi pentru completarea Legii nr.95/2006 privind 
reforma în domeniul sănătăţii. (PLx 23/17.02.2020) 
 - Data depunerii raportului: 26.05.2020 

 

            9. Raportul Comisiei pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă cu privire la 
Proiectul de Lege privind instituirea perioadei 6-31 decembrie ca perioadă oficială a sărbătoririi 
colindului românesc. (PLx 224/29.04.2020) 
 - Data depunerii raportului: 26.05.2020 

 

            10. Raportul Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale cu 
privire la Propunerea legislativă privind consacrarea zilei de 15 Martie ca sărbătoare a comunităţii 
maghiare din România. (PLx 478/20.11.2017) 
 - Data depunerii raportului: 26.05.2020 

 

            11. Raportul Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională cu privire la 
Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.71/2020 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului 
Apărării Naţionale. (PLx 270/20.05.2020) 
 - Data depunerii raportului: 26.05.2020 

 

            12. Raportul Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii 
specifice cu privire la Proiectul de Lege privind instituirea unui ajutor de stat pentru acordarea de 
despăgubiri producătorilor agricoli afectaţi de fenomene meteorologice nefavorabile.                
(PLx 288/20.05.2020) 
 - Data depunerii raportului: 26.05.2020 

 

            13. Raportul comun al Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci și al Comisiei pentru muncă şi 
protecţie socială cu privire la Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 
Guvernului nr.43/2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca 
urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgenţă. (PLx 257/13.05.2020) 
 - Data depunerii raportului: 26.05.2020 

 

            14. Raportul comun al Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci și al Comisiei pentru apărare, 
ordine publică şi siguranţă naţională cu privire la Proiectul de Lege privind aprobarea obiectivului de 
investiţii Spitalul Militar Regional “Mihail Kogălniceanu”. (PLx 177/29.04.2020) 
 - Data depunerii raportului: 26.05.2020 

 

            15. Raportul comun al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi și al Comisiei pentru 
administraţie publică şi amenajarea teritoriului cu privire la Proiectul de Lege privind trecerea unor 
bunuri imobile din domeniul public al statului şi din administrarea Administraţiei Naţionale "Apele 
Române" - Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea-Litoral în domeniul public al comunelor 
Ceatalchioi şi Crişan, judeţul Tulcea. (PLx 527/28.10.2019) 
 - Data depunerii raportului: 26.05.2020 

 

            16. Raportul Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi cu privire la Proiectul de Lege pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală.               
(PLx 288/18.09.2017) 
 - Data depunerii raportului: 26.05.2020 

 

            17. Raportul Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi cu privire la Propunerea legislativă 
legislativă privind graţierea unor pedepse privative de libertate. (Plx 158/02.03.2015) 
 - Data depunerii raportului: 26.05.2020 

 

            18. Raportul Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi cu privire la Proiectul de Lege pentru 
modificarea art.39 alin.(1) lit.b) din Legea nr.286/2009 privind Codul penal. (PLx 559/07.12.2017) 
 - Data depunerii raportului: 26.05.2020 
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            19. Raportul Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi cu privire la Proiectul de Lege pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală.               
(PLx 406/13.05.2015) 
 - Data depunerii raportului: 26.05.2020 

 

            20. Raportul Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi cu privire la Proiectul de Lege pentru 
deschiderea de către Guvernul României a tratativelor diplomatice pentru încheierea unui acord cu 
Republica Ungaria privind deschiderea punctului internaţional de trecere a frontierei Beba Veche 
(România) - Kubekhaza (Ungaria). (PLx 293/20.05.2020) 
 - Data depunerii raportului: 26.05.2020 

 

            21. Raportul Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi cu privire la Proiectul de Lege pentru 
completarea Legii nr.51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat.                
(PLx 289/20.05.2020) 
 - Data depunerii raportului: 26.05.2020 

 
 
 

________________ 
27 mai 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                                              Director 
                                                                                      Sorin BERBECE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              Întocmit de, 
Consilier parlamentar Drăgan Daniel                                                                     


