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LISTA RAPOARTELOR 
depuse în perioada 3 – 9 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 comun al Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii 

specifice, al Comisiei juridice, de disciplină și imunități și al Comisiei pentru mediu și echilibru 
ecologic cu privire la Proiectul de Lege pentru abrogarea art.46 alin.(3) din Legea nr.46/2008 privind 
Codul silvic. (PL-x 390/18.09.2019) 

- Data depunerii raportului: 3 mai 2022 
 
2. Raportul Comisiei juridice, de disciplină și imunități cu privire la Propunerea legislativă 

"Legea suveranităţii - Legea pentru protejarea interesului superior şi suveran al poporului şi al 
cetăţeanului român". (Pl-x 79/02.03.2022) 

- Data depunerii raportului: 4 mai 2022 
 
3. Raportul comun al Comisiei pentru tehnologia informației și somunicațiilor și al Comisiei 

pentru transporturi și infrastructură cu privire la Propunerea legislativă pentru completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.49 din 25 iunia 2019 privind activităţile de transport alternativ 
cu autoturism şi conducător auto. (Pl-x 121/14.03.2022) 

- Data depunerii raportului: 5 mai 2022 
 
4. Raportul suplimentar al Comisiei pentru constituționalitate asupra Legii pentru organizarea 

şi funcţionarea Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Mediu, precum şi pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative, aflată în procedură de reexaminare ca urmare a Deciziei Curții 
Constituționale nr.681 din 30 septembrie 2020. (Pl-x 121/24.03.2020) 

- Data depunerii raportului: 9 mai 2022 
 
5. Raportul comun al Comisiei pentru buget, finanțe și bănci și al Comisiei pentru sănătate și 

familie cu privire la Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.115/2021 pentru completarea Legii nr.136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul 
sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic şi biologic. (PL-x 555/08.11.2021) 

- Data depunerii raportului: 9 mai 2022 
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