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LISTA RAPOARTELOR 

depuse în perioada 11 - 16 septembrie 2019 
de comisiile permanente sesizate în fond 

 

În conformitate cu prevederile art. 94 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 drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale cu 
privire la Proiectul de Lege privind înfiintarea Muzeului National de Istorie a Evreilor si al Holocaustului 
din România. (PLx 356/10.09.2019) 
 - Data depunerii raportului: 11.09.2019 
 

             2. Raportul Comisiei pentru sănătate şi familie cu privire la Proiectul de Lege pentru modificarea 
şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii şi pentru completarea Legii privind 
drepturile pacientului nr.46/2003. (PLx 660/31.10.2019) 
 - Data depunerii raportului: 11.09.2019 
 

             3. Raportul suplimentar al Comisiei pentru sănătate şi familie cu privire la Proiectul de Lege 
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.27/2019 pentru completarea art.230 din Legea 
nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii. (PLx 242/13.05.2019) 
 - Data depunerii raportului: 11.09.2019 
 

             4. Raportul comun al Comisiei pentru sănătate şi familie și al Comisiei pentru muncă şi protecţie 
socială cu privire la Propunerea legislativă pentru îmbunătăţirea cadrului organizatoric şi funcţional în 
vederea depistării precoce a cancerului profesional şi a pneumoconiozelor. (Plx 106/06.03.2019) 
 - Data depunerii raportului: 12.09.2019 
 

             5. Raportul Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci cu privire la Proiectul de Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.34/2019 privind unele măsuri cu caracter fiscal-bugetar. 
(PLx 299/01.07.2019) 
 - Data depunerii raportului: 12.09.2019 
 

             6. Raportul Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci cu privire la Proiectul de Lege privind 
serviciile de plată şi pentru modificarea unor acte normative. (PLx 304/01.07.2019) 
 - Data depunerii raportului: 12.09.2019 
 

             7. Raportul Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci cu privire la Proiectul de Lege privind 
serviciile de plată şi pentru modificarea unor acte normative. (PLx 305/01.07.2019) 
 - Data depunerii raportului: 12.09.2019 
 

             8. Raportul Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului cu privire la 
Proiectul de Lege pentru completarea art.12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.97/2005 privind 
evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români. (PLx 324/01.07.2019) 
 - Data depunerii raportului: 12.09.2019 
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