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LISTA RAPOARTELOR 

depuse în perioada 19 – 26 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 buget, finanțe și bănci, Comisiei pentru învățământ și 

al Comisiei pentru comunitățile de români din afara granițelor țării cu privire la Proiectul de Lege 
pentru completarea art.224 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011. (PL-x 110/14.03.2022) 

- Data depunerii raportului: 19 aprilie 2022 
 
2. Raportul comun al Comisiei pentru învățământ și al Comisiei pentru constituționalitate 

asupra Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.21/2012 privind modificarea şi 
completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011, aflată în procedură de reexaminare ca urmare a 
Deciziei Curții Constituționale nr.452 din 24 iunie 2020. (PL-x 237/12.06.2012) 

- Data depunerii raportului: 20 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 Legii nr.186/2013 privind 
constiuirea şi funcţionarea parcurilor industriale. (PL-x 250/05.05.2014) 

- Data depunerii raportului: 20 aprilie 2022 
 
4. Raportul Comisiei juridice, de disciplină și imunități cu privire la Proiectul de Lege pentru 

completarea art.257 din Legea nr.286/2009 privind Codul penal. (PL-x 296/07.05.2018) 
- Data depunerii raportului: 20 aprilie 2022 
 
5. 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.50 din Legea nr.273/2004 
privind procedura adopţiei. (PL-x 517/28.10.2019) 

- Data depunerii raportului: 20 aprilie 2022 
 
6. Raportul Comisiei pentru buget, finanțe și bănci cu privire la Proiectul de Lege pentru 

aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.124/2021 privind stabilirea cadrului instituţional şi 
financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare şi 
rezilienţă precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de redresare şi rezilienţă necesar 
României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului 
de redresare şi rezilienţă. (PL-x 42/14.02.2022) 

- Data depunerii raportului: 20 aprilie 2022 
 
7. Raportul comun al Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului și al 

Comisiei pentru muncă și protecție socială cu privire la Proiectul de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.138/2021 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ. (PL-x 72/28.02.2022) 

- Data depunerii raportului: 20 aprilie 2022 
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8. Raportul Comisiei pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă cu privire la Proiectul 

de Lege privind declararea zilei de 24 iunie ”Ziua Iei”. (PL-x 426/04.10.2021) 
- Data depunerii raportului: 26 aprilie 2022 
 
9. Raportul comun al Comisiei pentru politică economică, reformă și privatizare, al Comisiei 

pentru industrii și servicii și al Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului cu 
privire la Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.7/2022 pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei Guvernului nr.25/2001 privind înfiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii 
„C.N.I.” - S.A. (PL-x 77/28.02.2022) 

- Data depunerii raportului: 26 aprilie 2022 
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