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LISTA RAPOARTELOR 
depuse în perioada 9 – 16 mai 2022 

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 juridice, de disciplină și imunități asupra Legii pentru aprobarea 

Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 90/2018 privind unele măsuri pentru operaționalizarea Secției 
pentru investigarea infracțiunilor din justiție, ca urmare a Cererii de reexaminare a Președintelui 
României. (PL-x 533/15.10.2018) 

- Data depunerii raportului: 10 mai 2022 
 
2. Raportul comun al Comisiei pentru muncă și protecție socială și al Comisiei pentru 

antreprenoriat și turism cu privire la Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.35/2020 privind modalitatea de emitere şi prelungirea valabilităţii voucherelor de 
vacanţă, în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea COVID-19.  
(PL-x 156/27.04.2020) 

- Data depunerii raportului: 10 mai 2022 
 
3. Raportul comun al Comisiei pentru politică economică, reformă și privatizare, al Comisiei 

pentru buget, finanțe și bănci și al Comisiei pentru transporturi și infrastructură cu privire la Proiectul 
de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.113/2021 pentru completarea 
Ordonanţei Guvernului nr.45/1997 privind înfiinţarea Societăţii "Compania naţională de transporturi 
aeriene române – TAROM" - S.A. (PL-x 553/08.11.2021) 

- Data depunerii raportului: 10 mai 2022 
 
4. Raportul comun al Comisiei pentru adminstrație publică și amenajarea teritoriului și al 

Comisiei pentru muncă și protecție socială cu privire la Propunerea legislativă pentru modificarea 
Legii nr.202/2006 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de 
Muncă. (Pl-x 68/21.02.2022) 

- Data depunerii raportului: 10 mai 2022 
 
5. Raportul Comisiei pentru muncă și protecție socială cu privire la Proiectul de Lege pentru 

modificarea Legii nr.78/2014 privind reglementarea activităţii de voluntariat în România.  
(PL-x 83/02.03.2022) 

- Data depunerii raportului: 10 mai 2022 
 
6. Raportul Comisiei pentru buget, finanțe și bănci cu privire la Proiectul de Lege pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.58/1934 asupra cambiei şi biletului la ordin.  
(PL-x 134/21.03.2022) 

- Data depunerii raportului: 10 mai 2022 
 
7. Raportul Comisiei pentru buget, finanțe și bănci cu privire la Proiectul de Lege pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.59/1934 asupra cecului. (PL-x 135/21.03.2022) 
- Data depunerii raportului: 10 mai 2022 
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8. Raportul Comisiei pentru apărare, ordine publică și siguranșă națională cu privire la 
Proiectul de Lege pentru ratificarea Protocolului semnat de partea română la Bucureşti, la 5 martie 
2020, la Acordul dintre Guvernul României, Guvernul Republicii Slovace, Cabinetul de Miniştri al 
Ucrainei şi Guvernul Republicii Ungare privind înfiinţarea Batalionului multinaţional de geniu, 
semnat la Budapesta la 18 ianuarie 2002. (PL-x 184/11.04.2022) 

- Data depunerii raportului: 10 mai 2022 
 
9. Raportul Comisiei pentru muncă și protecție socială cu privire la Proiectul de Lege privind 

aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.23/2022 pentru completarea art.43 din Legea 
nr.411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat. (PL-x 190/13.04.2022) 

- Data depunerii raportului: 10 mai 2022 
 
10. Raportul Comisiei pentru sănătate și familie cu privire la Proiectul de Lege pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.95 din 14 aprilie 2006 privind reforma în domeniul sănătăţii – 
REPUBLICARE. (PL-x 557/28.10.2019) 

- Data depunerii raportului: 11 mai 2022 
 
11. Raportul Comisiei pentru sănătate și familie cu privire la Proiectul de Lege pentru 

modificarea Legii nr.95 din 14 aprilie 2006 privind reforma în domeniul sănătăţii – REPUBLICARE. 
(PL-x 558/28.10.2019) 

- Data depunerii raportului: 11 mai 2022 
 
12. Raportul Comisiei pentru transporturi și infrastructură cu privire la Proiectul de Lege 

pentru ratificarea Convenţiei privind Organizaţia Internaţională de Asistenţă Maritimă pentru 
Navigaţie, deschisă spre semnare în perioada 27 ianuarie 2021-26 ianuarie 2022, semnată de România, 
la Paris, la 23 septembrie 2021. (PL-x 217/26.04.2022) 

- Data depunerii raportului: 11 mai 2022 
 
13. Raportul comun suplimentar al Comisiei pentru buget, finanțe și bănci și al Comisiei 

pentru adminstrație publică și amenajarea teritoriului cu privire la Proiectul de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.93/2021 privind instituirea unor măsuri pentru derularea 
Programului naţional de dezvoltare locală etapa a II-a şi pentru modificarea art.IV alin.(1) din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.6/2017 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, 
precum şi pentru stabilirea unor măsuri privind realizarea investiţiilor finanţate din fonduri publice. 
(PL-x 418/04.10.2021) 

- Data depunerii raportului: 12 mai 2022 
 
14. Raportul Comisiei pentru mediu și echilibru ecologic cu privire la Proiectul de Lege privind 

modificarea şi completarea Legii nr.121/2019 privind evaluarea şi gestionarea zgomotului ambiant. 
(PL-x 139/23.03.2022) 

- Data depunerii raportului: 12 mai 2022 
 
15. Raportul Comisiei pentru buget, finanțe și bănci cu privire la Proiectul de Lege pentru 

modificarea şi completarea art.25 din Legea contabilităţii nr.82/1991. (PL-x 145/23.03.2022) 
- Data depunerii raportului: 12 mai 2022 
 
16. Raportul Comisiei pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă cu privire la 

Propunerea legislativă pentru modificarea art.II din Legea nr.328/2006 pentru aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.39/2005 privind cinematografia. (Pl-x 215/13.04.2022) 

- Data depunerii raportului: 12 mai 2022 
 
17. Raportul suplimentar al Comisiei pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă cu 

privire la Proiectul de Lege pentru transparentizarea informaţiilor de interes public şi uşurarea 
accesului cetăţenilor prin modificarea şi completarea Legii nr.544/2001 privind liberul acces la 
informaţii de interes public. (PL-x 529/08.09.2020) 

- Data depunerii raportului: 16 mai 2022 
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18. Raportul Comisiei pentru sănătate și familie cu privire la Proiect de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei Guvernului nr.18/2021 pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind 
reforma în domeniul sănătăţii şi pentru modificarea unor acte normative în domeniul sănătăţii precum 
şi pentru abrogarea art.4 din Legea nr.584/2002 privind măsurile de prevenire a răspândirii maladiei 
SIDA în România şi de protecţie a persoanelor infectate cu HIV sau bolnave de SIDA.  
(PL-x 485/18.10.2021) 

- Data depunerii raportului: 16 mai 2022 
 
19. Raportul comun al Comisiei pentru adminstrație publică și amenajarea teritoriului și al 

Comisiei juridice, de disciplină și imunități cu privire la Propunerea legislativă pentru completarea 
art.201 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ.  
(Pl-x 92/14.03.2022) 

- Data depunerii raportului: 16 mai 2022 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________ 
 16 mai 2022 
 

Director 
Sorin BERBECE 


