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LISTA RAPOARTELOR 
depuse în perioada 16 – 23 mai 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 suplimentar al Comisiei juridice, de disciplină și imunități asupra propunerii 
legislative pentru modificarea şi completarea Legii nr.370/2004 pentru alegerea Preşedintelui 
României. (Pl-x 499/27.11.2017) 

- Data depunerii raportului: 16 mai 2022 
 
2. Raportul Comisiei juridice, de disciplină și imunități cu privire la Propunerea legislativă 

pentru modificarea art.215 alin.(1) şi completarea art.522 alin.(2) din Legea nr.134/2010 privind Codul 
de procedură civilă. (Pl-x 14/01.02.2022) 

- Data depunerii raportului: 16 mai 2022 
 
3. Raportul comun al Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii 

specifice și al Comisiei juridice, de disciplină și imunități cu privire la Proiectul de Lege pentru 
modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr.18/1991. (PL-x 149/20.03.2019) 

- Data depunerii raportului: 17 mai 2022 
 
4. Raportul Comisiei pentru muncă și protecție socială cu privire la Proiectul de Lege pentru 

modificarea şi completarea art.16 alin.(3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.111/2010 privind 
concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor. (PL-x 504/28.10.2019) 

- Data depunerii raportului: 17 mai 2022 
 
5. Raportul comun al Comisiei pentru buget, finanțe și bănci și al Comisiei pentru 

antreprenoriat și turism cu privire la Proiectul de Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţã a 
Guvernului nr.89/2020 privind modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.110/2017 privind 
Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA, precum şi 
pentru modificarea şi completarea Schemei de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii IMM-urilor 
în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19. (PL-x 385/24.06.2020) 

- Data depunerii raportului: 17 mai 2022 
 
6. Raportul Comisiei pentru muncă și protecție socială cu privire la Proiectul de Lege privind 

aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.97/2020 pentru implementarea unor măsuri de 
simplificare administrativă în domeniul protecţiei sociale, precum şi pentru acordarea unor drepturi şi 
beneficii de asistenţă socială în domeniile de activitate în care se menţin restricţii.  
(PL-x 426/07.07.2020) 

- Data depunerii raportului: 17 mai 2022 
 
7. Raportul Comisiei pentru muncă și protecție socială cu privire la Proiectul de Lege privind 

aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.198/2020 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr.147/2020 privind acordarea unor zile libere pentru părinţi în vederea supravegherii 
copiilor, în situaţia limitării sau suspendării activităţilor didactice care presupun prezenţa efectivă a 
copiilor în unităţile de învăţământ şi în unităţile de educaţie timpurie antepreşcolară, ca urmare a 
răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2. (PL-x 37/01.02.2021) 
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- Data depunerii raportului: 17 mai 2022 
 
8. Raportul comun al Comisiei pentru buget, finanțe și bănci și al Comisiei pentru muncă și 

protecție socială cu privire la Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
Urgenţă a Guvernului nr.226 din 30 decembrie 2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, publicată în Monitorul 
Oficial al României, nr.1332 din 31 decembrie 2020. (Pl-x 590/07.12.2021) 

- Data depunerii raportului: 17 mai 2022 
 
9. Raportul Comisiei pentru învățământ cu privire la Propunerea legislativă pentru modificarea 

şi completarea Legii nr.1/2011 a educaţiei naţionale. (Pl-x 149/28.03.2022) 
- Data depunerii raportului: 17 mai 2022 
 
10. Raportul comun al Comisiei pentru buget, finanțe și bănci, al Comisiei pentru politică 

economică, reformă și privatizare și al Comisiei pentru industrii și servicii cu privire la Proiectul de 
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.21/2022 privind instituirea cadrului 
legal pentru acordarea unui ajutor de stat pentru restructurarea Societăţii „Complexul Energetic 
Oltenia”-S.A. (PL-x 173/11.04.2022) 

- Data depunerii raportului: 17 mai 2022 
 
11. Raportul Comisiei pentru transporturi și infrastructură cu privire la Proiectul de Lege 

privind modificarea anexei nr.11 la Ordonanţa Guvernului nr.64/1999 pentru aprobarea Programului 
strategic de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare la Aeroportul Internaţional Henri Coandă – 
Bucureşti. (PL-x 220/26.04.2022) 

- Data depunerii raportului: 17 mai 2022 
 
12. Raportul comun al Comisiei pentru muncă și protecție socială și al Comisiei pentru 

sănătate și familie cu privire la Proiectul de Lege pentru modificarea art.391 alin.(3) din Legea 
nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii. (PL-x 510/04.12.2017) 

- Data depunerii raportului: 18 mai 2022 
 
13. Raportul Comisiei pentru sănătate și familie cu privire la Proiectul de Lege pentru 

aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.5/2021 pentru modificarea şi completarea Legii nr.185/2017 
privind asigurarea calităţii în sistemul de sănătate. (PL-x 479/18.10.2021) 

- Data depunerii raportului: 18 mai 2022 
 
14. Raportul Comisiei juridice, de disciplină și imunități cu privire la Propunerea legislativă 

pentru abrogarea lit.ş) a art.99 din Legea nr.303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor.  
(Pl-x 89/08.03.2022) 

- Data depunerii raportului: 18 mai 2022 
 
15. Raportul Comisiei pentru buget, finanțe și bănci cu privire la Proiectul de Lege pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.126/2018 privind pieţele de instrumente financiare.  
(PL-x 196/13.04.2022) 

- Data depunerii raportului: 18 mai 2022 
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