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LISTA RAPOARTELOR 

depuse în perioada 11 – 19 aprilie 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 comun al Comisiei pentru apărare, ordine publică și siguranță națională și al 

Comisiei juridice, de disciplină și imunități cu privire la Proiectul de Lege pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor. (PL-x 443/08.10.2019) 

- Data depunerii raportului: 12 aprilie 2022 
 
2. Raportul comun al Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului și al 

Comisiei juridice, de disciplină și imunități cu privire la Propunere legislativă pentru modificarea lit.b) 
a alin.(21) şi lit.b) a alin.(22) ale art.5 din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 
construcţii. (Pl-x 483/17.08.2020) 

- Data depunerii raportului: 12 aprilie 2022 
 
3. Raportul comun al Comisiei pentru industrii și servicii și al Comisiei juridice, de disciplină 

și imunități cu privire la Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea art.1, alin.(1) al 
Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.31/2011, privind interzicerea achiziţionării de la persoane 
fizice a metalelor feroase şi neferoase şi a aliajelor acestora. (PL-x 473/18.10.2021) 

- Data depunerii raportului: 12 aprilie 2022 
 
4. Raportul Comisiei pentru muncă și protecție socială cu privire la Proiectul de Lege privind 

modificarea art.65 alin.(5) din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.  
(PL-x 111/14.03.2022) 

- Data depunerii raportului: 12 aprilie 2022 
 
 5. Raportul Comisiei juridice, de disciplină și imunități cu privire la Proiect de Lege pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal. (PL-x 512/28.10.2019) 

- Data depunerii raportului: 13 aprilie 2022 
 
 6. Raportul comun al Comisiei pentru muncă și protecție socială și al Comisiei juridice, de 
disciplină și imunități cu privire la Proiectul de Lege pentru modificarea art. 129 alin.(1) din Legea 
nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului. (PL-x 334/03.06.2020) 

- Data depunerii raportului: 13 aprilie 2022 
 
 7. Raportul comun al Comisiei pentru buget, finanțe și bănci și al Comisiei pentru industrii și 
servicii cu privire la Proiectul de Lege privind măsuri economice şi fiscal-bugetare.  
(PL-x 517/08.09.2020) 

- Data depunerii raportului: 13 aprilie 2022 
 
 8. Raportul Comisiei pentru apărare, ordine publică și siguranță națională cu privire la 
Propunerea legislativă pentru modificarea LEGII nr.82 din 21 iulie 1992 privind rezervele de stat.  
(Pl-x 618/06.10.2020) 

- Data depunerii raportului: 13 aprilie 2022 
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 9. Raportul Comisiei pentru buget, finanțe și bănci cu privire la Proiectul de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.48/2021 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr.130/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri 
externe nerambursabile, aferente Programului operaţional Competitivitate 2014-2020, în contextul 
crizei provocate de COVID-19, precum şi alte măsuri în domeniul fondurilor europene.  
(PL-x 330/14.09.2021) 

- Data depunerii raportului: 13 aprilie 2022 
 
 10. Raportul Comisiei pentru sănătate cu privire la Propunerea legislativă pentru modificarea 
Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată. (Pl-x 62/21.02.2022) 

- Data depunerii raportului: 13 aprilie 2022 
 
11. Raportul Comisiei juridice, de disciplină și imunități cu privire la Proiectul de Lege pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme 
de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice. (PL-x 113/12.03.2018) 

- Data depunerii raportului: 14 aprilie 2022 
 
12. Raportul comun al Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului și al 

Comisiei pentru industrii și servicii cu privire la Proiectul de Lege privind completarea art.7 alin.(1) 
din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.28/2013 pentru aprobarea Programului Naţional de 
Dezvoltare Locală. (PL-x 35/17.02.2020) 

- Data depunerii raportului: 14 aprilie 2022 
 
13. Raportul comun al Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului și al 

Comisiei pentru buget, finanțe și bănci 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: 14 aprilie 2022 
 
14. Raportul comun al Comisiei pentru buget, finanțe și bănci, Comisiei pentru sănătate și al 

Comisiei pentru muncă și protecție socială cu privire la Proiectul de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei Guvernului nr.9/2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma 
în domeniul sănătăţii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul 
sănătăţii, a unor reglementări cu privire la programe guvernamentale naţionale şi cu privire la măsuri 
fiscal-bugetare. (PL-x 484/21.10.2019) 

- Data depunerii raportului: 19 aprilie 2022 
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