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LISTA RAPOARTELOR 

depuse în perioada 19 decembrie 2022 – 1 februarie 2023 
de comisiile permanente sesizate în fond 

 

 

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 comun al Comisiei pentru administrație publică și amenajarea 
teritoriului, Comisiei pentru mediu și echilibru ecologic și al Comisiei juridice de disciplină 
și imunități cu privire la Proiectul de Lege pentru completarea art.11 alin.(1) din Legea 
nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii.                                                 

(PL-x 375/20.06.2022) 

- Data depunerii raportului: 19 decembrie 2022 

 

2. Raportul comun al Comisiei pentru apărare, ordine publică și securitate 
națională și al Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor cu privire la 
Proiectul de Lege privind securitatea şi apărarea cibernetică a României precum şi pentru 

modificarea şi completarea unor acte normative. (PL-x 773/15.12.2022) 

- Data depunerii raportului: 19 decembrie 2022 

 

3. Raportul Comisiei pentru sănătate și familie cu privire la Propunerea legislativă 
pentru completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii.                               
(Pl-x 675/24.10.2022) 

- Data depunerii raportului: 19 decembrie 2022 

 

4. Raportul Comisiei juridică, de disciplină și imunități cu privire la Propunerea 
legislativă pentru modificarea Legii contenciosului administrativ nr.554/2004.                   

(Pl-x 774/15.12.2022) 

- Data depunerii raportului: 19 decembrie 2022 

 

5. Raportul comun al Comisiei pentru buget, finanțe și bănci și al Comisiei pentru 
industrii și servicii cu privire la Proiectul de Lege pentru modificarea Legii contabilităţii 
nr.82/1991, precum şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.28/1999 privind obligaţia 
operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale.                            

(PL-x 739/23.11.2022) 

- Data depunerii raportului: 19 decembrie 2022 

 

6. Raportul comun al Comisiei pentru învățământ și al Comisiei pentru tineret și 
sport cu privire la Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei 
fizice şi sportului nr.69/2000. (PL-x 523/25.10.2021) 

- Data depunerii raportului: 19 decembrie 2022 
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7. Raportul comun al Comisiei pentru industrii și servicii și al Comisiei juridice, de 
disciplină și imunități cu privire la Propunerea legislativă de modificare a Legii concurenţei 
nr.21 din 30 aprilie 1996, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.153 din 

29 februarie 2016, cu modificările şi completările ulterioare.                                                                 
(Pl-x 582/2017/09.11.2022) 

- Data depunerii raportului: 19 decembrie 2022 
 

8. Raportul Comisiei pentru transporturi și infrastructură cu privire la Proiectul de 
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.160/2020 pentru 

modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.22/1999 privind administrarea 
porturilor şi a căilor navigabile, utilizarea infrastructurilor de transport naval aparţinând 
domeniului public, precum şi desfăşurarea activităţilor de transport naval în porturi şi pe 

căile navigabile interioare, precum şi pentru completarea art.25 alin.(1) din Legea 
concurenţei nr.21/1996. (PL-x 620/2020/19.12.2022) 

- Data depunerii raportului: 19 decembrie 2022 
 

9. Raportul comun al Comisiei pentru muncă și protecție socială și al Comisiei 
pentru constituționalitate 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 funcţionarului public parlamentar.                        
(PL-x 60/2022/19.12.2022) 

- Data depunerii raportului: 19 decembrie 2022 
 

10. Raportul comun al Comisiei pentru muncă și protecție socială și al Comisiei 
pentru buget, finanțe și bănci cu privire la Proiectul de Lege pentru anularea unor obligaţii 

fiscale. (PL-x 199/13.04.2022) 

- Data depunerii raportului: 20 decembrie 2022 

 

11. Raportul Comisiei pentru știință și tehnologie cu privire la Proiectul de Lege 
privind integrarea voluntară a organizaţiilor de cercetare, dezvoltare şi inovare din 
România în Spaţiul european de cercetare, precum şi pentru modificarea Ordonanţei 

Guvernului nr.57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică.                          
(PL-x 791/19.12.2022) 

- Data depunerii raportului: 20 decembrie 2022 
 

12. Raportul Comisiei juridice, de disciplină și imunități cu privire la Proiectul de 
Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal, precum şi 

a Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală. (PL-x 457/01.09.2022) 

- Data depunerii raportului: 20 decembrie 2022 

 

_________________ 
1 februarie 2023 

 
 

 
Director 

 
Sorin BERBECE 
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