
DEPARTAMENTUL LEGISLATIV 

Direcţia pentru lucrările şi secretariatul comisiilor 

 

 

 

LISTA RAPOARTELOR 

depuse în perioada 4 – 11 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, al Comisiei pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice și al Comisiei pentru constituționalitate asupra 

Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.78/2019 privind modificarea unor acte 

normative şi stabilirea unor măsuri în domeniul agriculturii, precum şi pentru aprobarea unor măsuri 

fiscal - bugetare, aflată în procedură de reexaminare, ca urmare a Deciziei Curții Constituționale nr. 

904 din 16 decembrie 2020. (PL-x 18/17.02.2020) 

- Data depunerii raportului: 5 aprilie 2022 

 

2. Raportul comun al Comisiei juridice, de disciplină și imunități și al Comisiei pentru 
apărare, ordine publică și siguranță națională cu privire la Proiectul de Lege pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.374/2013 privind utilizarea sistemelor destinate blocării şi întreruperii 

radiocomunicaţiilor în perimetrele unităţilor din subordinea Administraţiei Naţionale a 

Penitenciarelor. (PL-x 387/24.06.2020) 

- Data depunerii raportului: 5 aprilie 2022 

 

3. Raportul comun al Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii 
specifice și al Comisiei pentru mediu cu privire la Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei 

Guvernului nr.10/2021 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice. (PL-x 465/18.10.2021) 

- Data depunerii raportului: 5 aprilie 2022 

 

4. Raportul comun suplimentar al Comisiei pentru muncă și protecție socială și al Comisiei 
juridice, de disciplină și imunități cu privire la Propunerea legislativă pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată.  

(Pl-x 632/24.10.2018) 

 - Data depunerii raportului: 6 aprilie 2022 

 

5. Raportul suplimentar al Comisiei pentru sănătate cu privire la Proiectul de Lege pentru 

completarea Legii nr.458/2002 privind calitatea apei potabile. (PL-x 267/05.06.2019) 

- Data depunerii raportului: 6 aprilie 2022 

 

6. Raportul Comisiei pentru sănătate cu privire la Proiectul de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.64/2021 privind stabilirea numărului de paturi pentru care se 

pot încheia contracte de furnizare de servicii medicale spitaliceşti în regim de spitalizare continuă cu 

furnizorii privaţi până la data de 31 decembrie 2022. (PL-x 354/20.09.2021) 

- Data depunerii raportului: 6 aprilie 2022 

 

7. Raportul comun al Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii 
specifice, al Comisiei juridice, de disciplină și imunități și al Comisiei pentru mediu cu privire la 

Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal, a 

Legii nr.46/2008 - Codul silvic, precum şi a Legii nr.171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea 

contravenţiilor silvice. (Pl-x 321/27.05.2020) 

- Data depunerii raportului: 7 aprilie 2022 
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8. Raportul Comisiei pentru buget, finanțe și bănci cu privire la Proiectul de Lege pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal. (PL-x 25/07.02.2022) 

- Data depunerii raportului: 7 aprilie 2022 

 

9. Raportul Comisiei pentru buget, finanțe și bănci cu privire la Proiectul de Lege pentru 

modificarea şi completarea Legii contabilităţii nr.82/1991 şi a Ordonanţei Guvernului nr.65/1994 

privind organizarea activităţii de expertiză contabilă şi a contabililor autorizaţi. (PL-x 596/22.10.2018) 

- Data depunerii raportului: 8 aprilie 2022 

 

10. Raportul comun al Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului și al 

Comisiei juridice, de disciplină și imunități cu privire la Proiectul de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.8/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr.145/2019 

privind statutul poliţiştilor de penitenciare. (PL-x 105/24.02.2020) 

- Data depunerii raportului: 8 aprilie 2022 

 

11. Raportul comun al Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului și al 

Comisiei pentru sănătate cu privire la Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.95/2006, republicată. (PL-x 204/17.05.2021) 

- Data depunerii raportului: 11 aprilie 2022 

 

12. 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 Legii nr.205/2004 privind protecţia animalelor. (PL-x 513/07.11.2016) 

- Data depunerii raportului: 11 aprilie 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________ 

 11 aprilie 2022 
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