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LISTA RAPOARTELOR 

depuse în perioada 30 iunie - 6 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 al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, al Comisiei pentru mediu şi 
echilibru ecologic și al Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii 
specifice cu privire la Proiectul de Lege privind unele măsuri pentru deblocarea procesului de 
restituire a terenurilor către foştii proprietari.  (PLx 188/29.04.2020) 

- Data depunerii raportului: 30.06.2020 
 

            2. Raportul Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului cu privire la 
Propunere legislativă pentru completarea alin.(3) al art.16 din Legea nr.215/2016 privind ceremoniile 
oficiale. (Plx 119/24.03.2020) 

- Data depunerii raportului: 30.06.2020 
 

            3. Raportul Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor cu privire la Proiectul de 
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 56/2020 privind unele măsuri 
provizorii în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-
CoV-2.  (PLx 308/27.05.2020) 

- Data depunerii raportului: 30.06.2020 
 

            4. Raportul comun al Comisiei pentru muncă şi protecţie socială și al Comisiei pentru 
transporturi şi infrastructură cu privire la Cererea de reexaminare a Legii privind statutul 
personalului feroviar. (PLx 37/2017/28.10.2019) 

- Data depunerii raportului: 30.06.2020 
 

            5. Raportul Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională cu privire la 
Proiectul de Lege pentru recunoaşterea meritelor personalului din cadrul sistemului naţional de 
apărare, ordine publică şi securitate naţională, participant la misiuni şi acţiuni militare sau la alte 
operaţii pe teritoriul sau în afara teritoriului statului român, precum şi acordarea unor drepturi acestuia 
şi urmaşilor celui decedat.  (PLx 264/05.06.2019) 

- Data depunerii raportului: 30.06.2020 
 

            6. Raportul Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională cu privire la 
Proiectul de Lege pentru recunoaşterea meritelor personalului din cadrul sistemului naţional de 
apărare, ordine publică şi securitate naţională, participant la misiuni şi acţiuni militare sau la alte 
operaţii pe teritoriul sau în afara teritoriului statului român, precum şi acordarea unor drepturi acestuia 
şi urmaşilor celui decedat.  (PLx 494/28.10.2019) 

- Data depunerii raportului: 30.06.2020 
 

            7. Raportul Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului cu privire la 
Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.97 din 14 
iulie 2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români.               
(PLx 213/29.04.2020) 

- Data depunerii raportului: 30.06.2020 
 

 8. Raportul Comisiei pentru industrii și servicii cu privire la Proiectul de Lege pentru 
ratificarea Acordului-cadru între Uniunea Europeană şi statele sale membre, pe de o parte, şi 
Australia, pe de altă parte, semnat la Manila, la 7 august 2017. (PLx 378/24.06.2020) 

- Data depunerii raportului: 30.06.2020 
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 9. Raportul Comisiei pentru industrii și servicii cu privire la Proiectul de Lege pentru 
ratificarea Acordului-cadru între Uniunea Europeană şi statele sale membre, pe de o parte, şi 
Australia, pe de altă parte, semnat la Manila, la 7 august 2017. (PLx 378/24.06.2020) 

- Data depunerii raportului: 30.06.2020 
 

 10. Raportul suplimentar Comisiei pentru industrii și 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: 30.06.2020 
 

 11. Raportul Comisiei pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă cu privire la 
Proiectul de Lege pentru instituirea "Anului Promovării Lecturii" în România – 2020.               
(PLx 197/29.04.2020) 

- Data depunerii raportului: 01.07.2020 
 

            12. Raportul comun al Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci și al Comisiei pentru industrii și 
servicii cu privire la Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.29/2020 privind unele măsuri economice şi fiscal-bugetare. (PLx 148/22.04.2020) 

- Data depunerii raportului: 01.07.2020 
 

 13. Raportul Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii 
specifice cu privire la Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii cooperaţiei agricole 
nr.566/2004. (PLx 459/14.10.2019) 

- Data depunerii raportului: 06.07.2020 
 
 
 

_____________ 
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              Întocmit de, 
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