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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 suplimentar al Comisiei pentru muncă și protecție socială cu privire la 
Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.263/2010 privind 
sistemul unitar de pensii publice. (Pl-x 362/17.10.2017) 

- Data depunerii raportului: 24 mai 2022 
 

2. Raportul suplimentar al Comisiei pentru muncă și protecție socială cu privire la 
Propunerea legislativă pentru modificarea lit.e) alin.(1), art.114 din Legea nr.263/2010 
privind sistemul unitar de pensii publice. (Pl-x 204/16.04.2018) 

- Data depunerii raportului: 24 mai 2022 
 

3. Raportul Comisiei pentru muncă și protecție socială cu privire la Propunerea 
legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul 
asigurărilor pentru șomaj şi stimularea ocupării forței de muncă.                                                

(Pl-x 514/08.10.2018) 

- Data depunerii raportului: 24 mai 2022 

 

4. Raportul Comisiei pentru muncă și protecție socială cu privire la Propunerea 

legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul 
asigurărilor pentru șomaj şi stimularea ocupării forței de muncă.                                             

(Pl-x 664/31.10.2018) 

- Data depunerii raportului: 24 mai 2022 

 

5. Raportul Comisiei pentru muncă și protecție socială cu privire la Proiectul de 

lege pentru completarea art.34 din Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru 
șomaj şi stimularea ocupării forței de muncă. (PL-x 390/24.06.2020) 

- Data depunerii raportului: 24 mai 2022 

 

6. Raportul Comisiei pentru muncă și protecție socială cu privire la Proiectul de 
lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.87/2021 privind 
completarea art.3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.82/2016 pentru aprobarea 

Statutului special al funcției publice specifice de inspector social şi pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative. (PL-x 414/04.10.2021) 

- Data depunerii raportului: 24 mai 2022 
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7. Raportul comun al Comisiei pentru muncă și protecție socială și al Comisiei 
pentru buget, finanţe şi bănci cu privire la Propunerea legislativă pentru modificarea 

art.6 din Legea nr.118/2002 pentru instituirea indemnizației de merit.                                   
(Pl-x 37/09.02.2022) 

- Data depunerii raportului: 24 mai 2022 

 

8. Raportul comun al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, Comisiei pentru 
apărarea, ordine publică și siguranță națională și al Comisiei pentru tehnologia 

informației și comunicațiilor cu privire la Proiectul de lege privind stabilirea cadrului 
organizatoric în scopul operaționalizării la nivel național a Sistemului de intrare/ieșire şi 
a Sistemului european de informații și de autorizare privind călătoriile.                             

(PL-x 185/11.04.2022) 

- Data depunerii raportului: 24 mai 2022 

 

9. Raportul Comisiei pentru muncă și protecție socială cu privire la Proiectul de 

lege pentru completarea Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit 
din fonduri publice şi pentru completarea Legii nr.7/2006 privind statutul funcționarului 

public parlamentar. (PL-x 60/21.02.2022) 

- Data depunerii raportului: 25 mai 2022 

 

10. Raportul comun al Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie 
alimentară şi servicii specifice și al Comisiei pentru mediu și echilibru ecologic cu privire 

la Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii vânătorii şi a protecției 
fondului cinegetic nr.407/2006. (PL-x 369/20.09.2021/2022) 

- Data depunerii raportului: 25 mai 2022 

 

11. Raportul comun al Comisiei pentru muncă și protecție socială și al Comisiei 
pentru industrii și servicii cu privire la Propunerea legislativă "Legea meșteșugarilor 

artizani". (Pl-x 110/02.03.2015) 

- Data depunerii raportului: 25 mai 2022 

 

12. Raportul comun al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi și al Comisiei 

pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale cu privire la 
Propunerea legislativă pentru modificarea art.23 alineat (2) din Ordonanța Guvernului 
nr.137/2000 privind prevenirea şi sancționarea tuturor formelor de discriminare.                 

(Pl-x 187/13.04.2022) 

- Data depunerii raportului: 25 mai 2022 

 

13. Raportul comun al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, Comisiei pentru 
agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice, Comisiei pentru 

administrație publică și amenajarea teritoriului și al Comisiei pentru mediu și echilibru 
ecologic cu privire la Propunerea legislativă privind constituirea şi funcționarea parcurilor 

agro-zootehnice. (Pl-x 41/14.02.2022) 

- Data depunerii raportului: 25 mai 2022 
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14. Raportul comun al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, Comisiei pentru 
administrație publică și amenajarea teritoriului și al Comisiei pentru muncă și protecție 
socială cu privire la Propunerea legislativă pentru completarea Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ. (Pl-x 152/29.03.2022) 

- Data depunerii raportului: 25 mai 2022 

 

15. Raportul comun al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, Comisiei pentru 
administrație publică și amenajarea teritoriului și al Comisiei pentru muncă și protecție 

socială cu privire la Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr.164/2020 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului 

nr.57/2019 privind Codul administrativ. (PL-x 8/01.02.2021) 

- Data depunerii raportului: 25 mai 2022 
 

16. Raportul Comisiei pentru sănătate și familie cu privire la Proiectul de lege 
pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.29/2022 privind stabilirea 

cadrului instituțional şi a măsurilor necesare pentru punerea în aplicare a Regulamentului 
(UE) nr.536/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind 
studiile clinice intervenționale cu medicamente de uz uman şi de abrogare a Directivei 

2001/20/CE, precum şi pentru modificarea unor acte normative în domeniul sănătății. 
(PL-x 218/26.04.2022) 

- Data depunerii raportului: 25 mai 2022 

 

17. Raportul comun al Comisiei pentru muncă și protecție socială și al Comisiei 

pentru buget, finanţe şi bănci cu privire la Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței 
de urgență a Guvernului nr.226/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru 

modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene.                   
(PL-x 115/08.03.2021) 

- Data depunerii raportului: 25 mai 2022 
 

18. Raportul Comisiei juridice, de disciplină şi imunități cu privire la Proiectul de 

lege pentru completarea Legii nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă.                         
(PL-x 244/04.05.2022) 

- Data depunerii raportului: 25 mai 2022 
 

19. Raportul Comisiei juridice, de disciplină şi imunități cu privire la Propunerea 

legislativă privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea antiromânismului.                
(Pl-x 742/12.12.2018) 

- Data depunerii raportului: 25 mai 2022 
 

20. Raportul suplimentar al Comisiei juridice, de disciplină şi imunități cu privire 

la Proiectul de lege pentru completarea art.287 alin.(1) din Legea nr.286/2009 privind 
Codul penal. (PL-x 564/07.12.2017) 

- Data depunerii raportului: 25 mai 2022 
 

21. Raportul Comisiei pentru învățământ cu privire la Propunerea legislativă 

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii educației naționale 
nr.1/2011. (Pl-x 138/23.03.2022) 

- Data depunerii raportului: 25 mai 2022 
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22. Raportul comun al Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci și al Comisiei pentru 
administrație publică și amenajarea teritoriului cu privire la Proiectul de Lege privind 
aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.95/2021 pentru aprobarea 

Programului Național de Investiții ”Anghel Saligny”. (PL-x 434/11.10.2021) 

- Data depunerii raportului: 25 mai 2022 

 

23. Raportul Comisiei juridice, de disciplină şi imunități cu privire la Proiectul de 
lege privind modificarea art.281 alin.(1) litera f) din Legea nr.135 / 2010 privind Codul 

de procedură penală. (PL-x 552/07.12.2017) 

- Data depunerii raportului: 25 mai 2022 

 

24. Raportul Comisiei juridice, de disciplină şi imunități cu privire la Proiectul de 
lege pentru completarea Legii nr.254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor 

privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal.                 
(PL-x 511/08.10.2018) 

- Data depunerii raportului: 25 mai 2022 
 

25. Raportul comun al Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci și al Comisiei pentru 

învățământ  cu privire la Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
educației naționale nr.1/2011. (Pl-x 212/13.04.2022) 

- Data depunerii raportului: 26 mai 2022 
 

26. Raportul comun al Comisiei pentru transporturi și infrastructură și al Comisiei 

pentru tehnologia informației și comunicațiilor cu privire la Proiectul de Lege pentru 
aprobarea Ordonanței Guvernului nr.8/2022 privind interoperabilitatea sistemelor de 

tarifare rutieră electronică şi facilitarea schimbului transfrontalier de informații cu privire 
la neplata tarifelor rutiere. (PL-x 98/14.03.2022) 

- Data depunerii raportului: 26 mai 2022 
 

27. Raportul comun al Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci și al Comisiei pentru 

sănătate și familie cu privire la Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței 
Guvernului nr.7/2021 pentru modificarea şi completarea Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr.3/2021 privind unele măsuri pentru recrutarea şi plata personalului 
implicat în procesul de vaccinare împotriva COVID-19 şi stabilirea unor măsuri în 
domeniul sănătății. (PL-x 480/18.10.2021) 

- Data depunerii raportului: 30 mai 2022 
 

 
________ 
30 mai 2022 

 

 
 

 
Director 

Sorin BERBECE 
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