
DEPARTAMENTUL LEGISLATIV 
Direcția pentru lucrările și secretariatul comisiilor 

 
 

LISTA RAPOARTELOR 
depuse de comisiile permanente sesizate în fond 

în perioada 15-20 iunie 2022 
 

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 Comisiei pentru industrii și servicii cu privire la Proiectul de Lege privind 

aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.84/2021 pentru abrogarea art.72 
alin.(1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.70/2020 privind reglementarea unor 

măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situaţiei epidemiologice 
determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor 
termene, pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, a Legii 

educaţiei naţionale nr.1/2011, precum şi a altor acte normative.                                           
(PL-x 392/27.09.2021) 

- Data depunerii raportului: 15 iunie 2022 
 

2. Raportul Comisiei pentru muncă și protecție socială cu privire la Propunerea 
legislativă privind completarea şi modificarea Decretului-lege nr.118/1990 privind 
acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura 

instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori 
constituite în prizonieri. (Pl-x 207/27.03.2019) 

- Data depunerii raportului: 15 iunie 2022 

 

3. Raportul Comisiei pentru sănătate și familie cu privire la Proiectul de Lege pentru 
înfiinţarea Comisiei Naţionale de Alăptare. (PL-x 581 28.10.2019) 

- Data depunerii raportului: 15 iunie 2022 

 

4. Raportul suplimentar al Comisiei juridice, de disciplină și imunități cu privire la 

Proiectul de Lege privind instituirea zilei de 11 iunie ca "Ziua Victoriei Revoluţiei de la 
1848 şi a Democraţiei Româneşti". (PL-x 397/25.06.2018) 

- Data depunerii raportului: 15 iunie 2022 

 

5. Raportul Comisiei juridice, de disciplină și imunități cu privire la Proiectul de Lege 

pentru modificarea şi completarea Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală 
şi Legii nr.286/2009 privind Codul penal. (PL-x 460/11.09.2018) 

- Data depunerii raportului: 15 iunie 2022 

 

6. Raportul comun al Comisiei pentru industrii și servicii și al Comisiei pentru 

administrație publică și amenajarea teritoriului cu privire la Proiectul de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.144/2021 pentru modificarea şi 

completarea Legii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr.241/2006.              
(PL-x 29/09.02.2022) 

- Data depunerii raportului: 15 iunie 2022 

 

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
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=19762
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7. Raportul Comisiei pentru învățământ cu privire la Propunerea legislativă pentru 

modificarea şi completarea art.168 din Legea educaţiei naţionale 1/2011.                          
(Pl-x 150/28.03.2022) 

- Data depunerii raportului: 15 iunie 2022 

 

8. Raportul comun al Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă 

naţională, Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor și al Comisiei pentru 
sănătate și familie cu privire la Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã 
a Guvernului nr.6/2022 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţã a 

Guvernului nr.68/2021 privind adoptarea unor măsuri pentru punerea în aplicare a 
cadrului european pentru eliberarea, verificarea şi acceptarea certificatului digital al 

Uniunii Europene privind COVID pentru a facilita libera circulaţie pe durata pandemiei de 
COVID-19. (PL-x 95/14.03.2022) 

- Data depunerii raportului: 15 iunie 2022 

 

9. Raportul comun al Comisiei pentru industrii și servicii și al Comisiei pentru 

politică economică, reformă și privatizare cu privire la Proiectul de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.73/2021 privind unele măsuri pentru valorificarea 
concentratelor tehnice de uraniu din stocul de siguranţă şi consum, constituit în perioada 

2009-2011, aflat în proprietatea privată a statului şi în administrarea Companiei Naţionale 
a Uraniului - S.A., precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr.193/2018 pentru 

reglementarea principiilor privind asigurarea strategiei naţionale a României referitoare 
la menţinerea ciclului nuclear integrat, prin asigurarea materiei prime pentru fabricarea 
combustibilului nuclear necesar funcţionării unităţilor de la Centrala Nuclearoelectrică de 

la Cernavodă. (PL-x 389/27.09.2021) 

- Data depunerii raportului: 16 iunie 2022 

 

10. Raportul comun al Comisiei pentru industrii și servicii și al Comisiei pentru 

politică economică, reformă și privatizare cu privire la Proiectul de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei Guvernului nr.5/2022 pentru modificarea Legii nr.422/2006 privind 
organizarea şi funcţionarea sistemului statistic de comerţ internaţional cu bunuri.                  

(PL-x 97/14.03.2022) 

- Data depunerii raportului: 16 iunie 2022 

 

11. Raportul comun al Comisiei pentru industrii și servicii, Comisiei pentru politică 
economică, reformă și privatizare și al Comisiei pentru muncă și protecție socială cu 

privire la Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.60/2021 privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.69/2019 pentru aplicarea unor măsuri de protecţie socială acordată persoanelor 
disponibilizate prin concedieri colective efectuate în baza planurilor de disponibilizare din 
cadrul operatorilor economici pentru care s-a aprobat acordarea ajutoarelor de stat pentru 

facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive în perioada 2019-2024, precum şi 
pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.115/2011 privind stabilirea 

cadrului instituţional şi autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanţelor Publice, de a 
scoate la licitaţie certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la 
nivelul Uniunii Europene. (PL-x 385/27.09.2021) 

- Data depunerii raportului: 16 iunie 2022 

 

20 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
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

