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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 Comisiei pentru muncă și protecție socială cu privire la Proiectul de 
Lege pentru modificarea art.39 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru 
șomaj și stimularea ocupării forței de muncă. (PL-x 449/27.07.2020) 

- Data depunerii raportului: 30 mai 2022 
 

2. Raportul comun al Comisiei pentru muncă și protecție socială și al Comisiei 
pentru industrii și servicii cu privire la Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de 
urgență a Guvernului nr.37/2021 pentru modificarea şi completarea Legii nr.53/2003 - 

Codul muncii. (PL-x 264/14.06.2021) 

- Data depunerii raportului: 31 mai 2022 

 

3. Raportul comun al Comisiei pentru învățământ și al Comisiei pentru apărare, 

ordine publică și siguranță națională cu privire la Propunerea legislativă pentru 
modificarea și completarea Legii nr.80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu 

modificările și completările ulterioare.. (Pl-x 167 05.04.2022) 

- Data depunerii raportului: 31 mai 2022 

 

4. Raportul comun al Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară 
și servicii specifice și al Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului cu 

privire la Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr.155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără 
stăpân. (PL-x 291/23.05.2022) 

- Data depunerii raportului: 31 mai 2022 

 

5. Raportul Comisiei pentru muncă și protecție socială cu privire la reexaminarea 
Proiectului de Lege pentru modificarea Legii nr.78/2018 privind exonerarea personalului 
plătit din fonduri publice de la plata unor sume reprezentând venituri de natură salarială.                                                      

(PL-x 606/06.10.2020/2022) 

- Data depunerii raportului: 31 mai 2022 

 

6. Raportul Comisiei pentru muncă și protecție socială cu privire la Proiectul de 
Lege pentru modificarea şi completarea Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea 

personalului plătit din fonduri publice. (PL-x 21/07.02.2022) 

- Data depunerii raportului: 31 mai 2022 
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7. Raportul Comisiei permanentă a Camerei Deputaților și Senatului privind 

Statutul deputaților și al senatorilor, organizarea și funcționarea ședințelor comune ale 
Camerei Deputaților și Senatului cu privire la Propunerea legislativă pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.96/2006, republicată, privind Statutul deputaților și al senatorilor. 

(Pl-x 70/22.02.2022) 

- Data depunerii raportului: 31 mai 2022 

 

8. Raportul comun al Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară 
şi servicii specifice, Comisiei pentru mediu și echilibru ecologic și al Comisiei juridice, de 

disciplină și imunități cu privire la Propunerea legislativă pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.46/2008-Codul Silvic. (Pl-x 184/05.05.2021) 

- Data depunerii raportului: 2 iunie 2022 

 

9. Raportul comun al Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară 

şi servicii specifice, Comisiei pentru mediu și echilibru ecologic și al Comisiei juridice, de 
disciplină și imunități cu privire la Propunerea  legislativă pentru modificarea şi 

completarea Legii 46/2008 Codul Silvic. (Pl-x 569/15.11.2021) 

- Data depunerii raportului: 2 iunie 2022 

 

10. Raportul Comisiei juridice, de disciplină și imunități cu privire la Proiectul de 
Lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe. (PL-x 290/23.05.2022) 

- Data depunerii raportului: 2 iunie 2022 

 

11. Raportul suplimentar al  Comisiei pentru administrație publică și amenajarea 

teritoriului cu privire la Propunerea legislativă pentru completarea alin.(3) al art.16 din 
Legea nr.215/2016 privind ceremoniile oficiale. (Pl-x 119 /24.03.2020) 

- Data depunerii raportului: 6 iunie 2022 

 

12. Raportul Comisiei pentru apărare, ordine publică și siguranță națională cu 
privire la Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi 
Guvernul Regatului Arabiei Saudite privind cooperarea în domeniul apărării, semnat la 

Riad, la 24 ianuarie 2022. (PL-x 247/10.05.2022) 

- Data depunerii raportului: 6 iunie 2022 

 

13. 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 nr.29/2015 privind gestionarea 
şi utilizarea fondurilor externe nerambursabile şi a cofinanţării publice naţionale, pentru 

obiectivul „Cooperare teritorială europeană”, în perioada 2014-2020.                                                  
(PL-x 197/13.04.2022) 

- Data depunerii raportului: 6 iunie 2022 

 
 

7 iunie 2022 

 
 

 
Director 

Sorin BERBECE 
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