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LISTA RAPOARTELOR 
depuse în perioada 28 martie - 4 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 Comisiei juridice, de disciplină și imunități cu privire la�Proiectul de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.65/2017 pentru modificarea şi completarea Legii 
cetăţeniei române nr.21/1991. (PL-x 422/06.11.2017) 

- Data depunerii raportului: 29 martie 2022 
 
2. Raportul Comisiei juridice, de disciplină și imunități cu privire la�Propunerea legislativă 

pentru modificarea şi completarea Legii nr.21/1991 a cetăţeniei române, republicată.  
(Pl-x 193/10.04.2018) 

- Data depunerii raportului: 29 martie 2022 
 
3. Raportul comun al Comisiei pentru industrii și servicii,  al Comisiei pentru politică 

economică, reformă și privatizare și al Comisiei pentru muncă și protecție socială cu privire la 
Proiectul de Lege pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.44/2008 privind 
desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi 
întreprinderile familiale. (PL-x 449/11.10.2021) 

- Data depunerii raportului: 29 martie 2022 
 
4. Raportul Comisiei juridice, de disciplină și imunități cu privire la Proiectul de Lege pentru 

modificarea şi completarea unor dispoziţii din Codul Penal. (PL-x 534/25.10.2021) 
- Data depunerii raportului: 29 martie 2022 
 
5. Raportul comun al Comisiei pentru buget, finanțe și bănci și al Comisiei pentru 

administrație publică și amenajarea teritoriului cu privire la Proiectul de Lege pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei Guvernului 46 din 30.01.2000 privind declararea Complexului „Memorialul 
Revoluţiei - Decembrie 1989” din municipiul Timişoara ansamblu de interes naţional. (PL-x 
33/09.02.2022) 

- Data depunerii raportului: 29 martie 2022 
 
6. Raportul Comisiei pentru buget, finanțe și bănci cu privire la Propunerea legislativă pentru 

modificarea legii nr.227 din 2015 privind Codul Fiscal. (Pl-x 617/06.10.2020) 
- Data depunerii raportului: 30 martie 2022 
 
7. Raportul comun al Comisiei pentru buget, finanțe și bănci și al Comisiei pentru mediu cu 

privire la Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.12/2021 privind completarea 
Ordonanţei Guvernului nr.40/2006 pentru aprobarea şi finanţarea programelor multianuale prioritare 
de mediu şi gospodărire a apelor. (PL-x 443/11.10.2021) 

- Data depunerii raportului: 30 martie 2022 
 
8. Raportul comun al Comisiei pentru muncă și protecție socială și al Comisiei pentru 

învățământ cu privire la Propunerea legislativă pentru modificarea art.44 alin.(9) din Legea educaţiei 
naţionale nr.1/2011. (Pl-x 46/15.02.2022) 

- Data depunerii raportului: 30 martie 2022 



 2

 
 9. Raportul comun al Comisiei pentru buget, finanțe și bănci și al Comisiei pentru transporturi 
și infrastructură cu privire la Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.139/2020 privind instituirea cadrului legal pentru acordarea unor ajutoare de stat Societăţii 
"Compania naţională de transporturi aeriene române - TAROM" S.A. şi Societăţii Blue Air Aviation 
S.A. pentru compensarea pierderilor economice suferite în contextul pandemiei COVID-19.  
(PL-x 577/30.09.2020) 

 - Data depunerii raportului: 31 martie 2022 
 
10. Raportul comun al Comisiei pentru buget, finanțe și bănci, al Comisiei pentru muncă și 

protecție socială și al Comisiei pentru învățământ cu privire la Proiectul de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.110/2021 privind acordarea unor zile libere plătite părinţilor şi 
altor categorii de persoane în contextul răspândirii coronavirusului SARS-COV-2.  
(PL-x 542/02.11.2021) 

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

aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.86/2021 privind transferul drepturilor de pensie ale 
funcţionarilor şi agenţilor Uniunii Europene. (PL-x 413/04.10.2021) 

- Data depunerii raportului: 4 aprilie 2022 
 
12. Raportul Comisiei pentru buget, finanțe și bănci cu privire la Proiectul de Lege pentru 

ratificarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind implementarea 
programului de asistenţă tehnică şi financiară în baza unui ajutor financiar nerambursabil în valoare 
de 100 milioane de euro acordat de România Republicii Moldova, semnat la Chişinău, la 11 februarie 
2022. (PL-x 151/28.03.2022) 

 
- Data depunerii raportului: 4 aprilie 2022 
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 4 aprilie 2022 
 
 
 

 
Director 

Sorin BERBECE 


