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În conformitate cu prevederile art. 94 alin. (3) din Regulamentul Camerei 

Deputaților, 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 

Deputaților: 
 

1. Raportul comun al Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară 
și servicii specifice și al Comisiei juridice, de disciplină și imunități cu privire la Proiectul 
de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.17/2014 privind unele măsuri de 

reglementare a vânzării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii 
nr.268/2001 privind privatizarea societăţilor de deţin în administrare terenuri proprietate 

publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor 
Statului. (PL-x 227/03.05.2022) 

- Data depunerii raportului: 7 iunie 2022 

 

2. Raportul Comisiei juridice, de disciplină și imunități cu privire Propunerea 

legislativă privind deconspirarea urmaşilor lucrătorilor Securităţii care ocupă demnităţi 
sau funcţii publice prin completarea Ordonanţei de urgenţă nr.24/2008 privind accesul la 
propriul dosar şi deconspirarea Securităţii. (Pl-x 153/04.04.2022) 

- Data depunerii raportului: 7 iunie 2022 

 

3. Raportul Comisiei juridice, de disciplină și imunități cu privire la Propunerea 
legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii.                                      
(Pl-x 157 04.04.2022) 

- Data depunerii raportului: 7 iunie 2022 

 

4. Raportul comun al Comisiei  pentru muncă şi protecţie socială și al Comisiei 

pentru buget, finanţe şi bănci cu privire la Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 
de urgenţã a Guvernului nr.2/2022 privind stabilirea unor măsuri de protecţie socială a 

angajaţilor şi a altor categorii profesionale în contextul interzicerii, suspendării ori limitării 
activităţilor economice, determinate de situaţia epidemiologică generată de răspândirea 
coronavirusului SARS-COV-2 precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte 

normative. (PL-x 74/28.02.2022) 

- Data depunerii raportului: 8 iunie 2022 

 

5. Raportul Comisiei juridice, de disciplină și imunități cu privire la Proiectul de Lege 
privind unele măsuri administrative şi fiscale. (PL-x 392/24.06.2020) 

- Data depunerii raportului: 8 iunie 2022 

 

 

http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?leg=2020&idc=10
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?leg=2020&idc=10
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=18564
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=19377
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=19933
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=20067
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=18949
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6. Raportul comun al Comisiei pentru muncă și protecție socială și al Comisiei 
juridice de disciplină și imunități cu privire la reexaminarea Proiectului de Lege pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

copilului. (PL-x 457/14.10.2019/2022) 

- Data depunerii raportului: 8 iunie 2022 

 

7. Raportul Comisiei pentru muncă și protecție socială cu privire la Proiectul de 
Lege pentru modificarea alin.(6) al art.24 din Legea nr.165/2018 privind acordarea 

biletelor de valoare. (PL-x 515/28.10.2019) 

- Data depunerii raportului: 8 iunie 2022 

 

8. Raportul comun al Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic, Comisiei pentru 
apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, Comisiei pentru administraţie publică şi 

amenajarea teritoriului și al Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară 
și servicii specifice cu privire la reexaminarea Proiectului de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.81/2021 privind aprobarea metodelor de 
intervenţie imediată pentru prevenirea şi combaterea atacurilor exemplarelor de urs brun 
asupra persoanelor şi bunurilor acestora, în intravilanul localităţilor, precum şi pentru 

modificarea şi completarea unor acte normative. (PL-x 333/14.09.2021/2022) 

- Data depunerii raportului: 8 iunie 2022 

 

9. Raportul Comisiei pentru sănătate şi familie cu privire la Proiectul de Lege pentru 
modificarea art.75 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii.                             

(PL-x 206/13.04.2022) 

- Data depunerii raportului: 8 iunie 2022 

 

10. Raportul Comisiei pentru industrii și servicii cu privire la Proiectul de Lege 

privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.210/2020 pentru modificarea 
Ordonanţei Guvernului nr.99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de 
piaţă. (PL-x 83/08.02.2021) 

- Data depunerii raportului: 9 iunie 2022 

 

11. Raportul Comisiei pentru antreprenoriat și turism cu privire la Proiectul de Lege 
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.10/2022 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor 

mici şi mijlocii. (PL-x 128/21.03.2022) 

- Data depunerii raportului: 9 iunie 2022 

 

12. Raportul comun al Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale și al Comisiei pentru sănătate şi familie cu privire la Proiectul de 

Lege pentru completarea Legii drepturilor pacientului nr.46/2003.                                        
(PL-x 282/18.05.2022) 

- Data depunerii raportului: 9 iunie 2022 

 

 

 

 

http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=19762
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=19807
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=19807
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=19807
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=19807
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=19807
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=19807
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13. Raportul comun al Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare 
și al Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci cu privire la Proiectul de Lege pentru 
reglementarea unor măsuri privind cadrul general aplicabil constituirii şi funcţionării 

băncilor de dezvoltare din România. (PL-x 221/26.04.2022) 

- Data depunerii raportului: 9 iunie 2022 

 

14. Raportul comun al Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare 
și al Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci cu privire la Proiectul de Lege pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.237/2015 privind autorizarea şi supravegherea 
activităţii de asigurare şi reasigurare şi pentru modificarea Legii nr.236/2018 privind 

distribuţia de asigurări. (PL-x 233/04.05.2022) 

- Data depunerii raportului: 9 iunie 2022 

 

15. Raportul suplimentar al Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea 
teritoriului cu privire la Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.55/2021 pentru modificarea Legii nr.152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei 
Naţionale pentru Locuinţe. (PL-x 350/20.09.2021) 

- Data depunerii raportului: 9 iunie 2022 

 
 

 
14 iunie 2022 

 

 
 

 
Director 

Sorin BERBECE 

http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=19807
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=19807
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=19807

