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LISTA RAPOARTELOR 

depuse în perioada 13-19 septembrie 2022 
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 Comisiei pentru știință și tehnologie cu privire Proiectul de Lege privind 
modificarea Legii nr.307/2013 pentru ratificarea Convenţiei cu privire la construirea şi 

exploatarea unui Centru de cercetare în domeniul antiprotonilor şi al ionilor în Europa, 
semnată la Wiesbaden la 4 octombrie 2010. (PL-x 447/01.09.2022) 

- Data depunerii raportului: 13 septembrie 2022 

 

2. Raportul comun al Comisiei pentru buget, finanțe și bănci și al Comisiei pentru 

tehnologia informației și comunicațiilor cu privire la Proiectul de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.52/2022 privind unele măsuri bugetare destinate 
organizării şi desfăşurării celei de-a 21-a ediţii a Conferinţei Plenipotenţiarilor Uniunii 

Internaţionale a Telecomunicaţiilor la Bucureşti, în perioada 26 septembrie -14 octombrie 
2022. (PL-x 276/18.05.2022) 

- Data depunerii raportului: 13 septembrie 2022 

 
3. Raportul comun al Comisiei pentru buget, finanțe și bănci și al Comisiei pentru 

tehnologia informației și comunicațiilor cu privire la Proiectul de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.68/2022 privind unele măsuri pentru asigurarea 

sălii principale de conferinţă necesară pentru organizarea şi desfăşurarea celei de-a 21-a 
ediţii a Conferinţei Plenipotenţiarilor Uniunii Internaţionale a Telecomunicaţiilor la 
Bucureşti, în perioada 26 septembrie - 14 octombrie 2022. (PL-x 393/22.06.2022) 

- Data depunerii raportului: 13 septembrie 2022 

 

4. Raportul comun al Comisiei pentru buget, finanțe și bănci și al Comisiei pentru 
antreprenoriat și turism cu privire la Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţã a Guvernului nr.146/2020 privind aprobarea Programului IMM FACTOR - Produs 

de garantare a creditului comercial şi a Schemei de ajutor de stat asociată acestuia.             
(PL-x 583/30.09.2020) 

- Data depunerii raportului: 13 septembrie 2022 

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

pentru aprobarea Contractului de finanţare - Spitalul Regional de Urgenţă Craiova - dintre 
România şi Banca Europeană de Investiţii, semnat la Bucureşti la 6 aprilie 2022 şi la 

Luxemburg la 11 aprilie 2022. (PL-x 439/01.09.2022) 

- Data depunerii raportului: 13 septembrie 2022 

 

 

https://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=20216
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?leg=2020&idc=10
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?leg=2020&idc=10
https://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=20055
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?leg=2020&idc=10
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?leg=2020&idc=10
https://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=20162
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?leg=2020&idc=10
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?leg=2020&idc=10
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?leg=2020&idc=10
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?leg=2020&idc=10
https://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=18933
https://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=20221
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6. Raportul Comisiei pentru politică economică, reformă și privatizare cu privire la 
Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.75/2022 
pentru completarea Legii nr.82/1992 privind rezervele de stat.                                               

(PL-x 423/29.06.2022) 

- Data depunerii raportului: 13 septembrie 2022 

 

7. Raportul suplimentar al Comisiei pentru sănătate și familie cu privire la 
Propunerea legislativă pentru completarea art.180 din Legea nr.95/2006 privind reforma 

în domeniul sănătăţii. (Pl-x 330/22.05.2018) 

- Data depunerii raportului: 14 septembrie 2022 

 

8. Raportul Comisiei pentru sănătate și familie cu privire la Proiectul de Lege 
pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul 

sănătăţii. (PL-x 495/18.10.2021) 

- Data depunerii raportului: 14 septembrie 2022 

 

9. Raportul Comisiei juridice, de disciplină și imunități cu privire la Proiectul de 
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.6/2019 privind unele 

măsuri pentru buna organizare şi desfăşurare a alegerilor pentru membrii din România 
în Parlamentul European din anul 2019. (PL-x 123/13.03.2019) 

- Data depunerii raportului: 14 septembrie 2022 

 

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

pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.181/2020 privind unele măsuri 
fiscal-bugetare, pentru modificarea şi completarea unor acte normative precum şi pentru 

prorogarea unor termene. (PL-x 21/01.02.2021) 

- Data depunerii raportului: 14 septembrie 2022 

 

11. Raportul Comisiei pentru buget, finanțe și bănci cu privire la Proiectul de Lege 
pentru ratificarea Acordului de împrumut (Prima finanţare programatică pentru politici 

de dezvoltare pentru creştere verde şi incluzivă) dintre România şi Banca Internaţională 
pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 19 iulie 2022, şi a Acordului 

privind asistenţa financiară nerambursabilă (Prima finanţare programatică pentru politici 
de dezvoltare pentru creştere verde şi incluzivă) dintre România şi Banca Internaţională 
pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, acţionând în calitate de administrator al Fondului 

BIRD pentru Soluţii Inovatoare privind Bunurile Publice Globale, semnat la Bucureşti la 
19 iulie 2022. (PL-x 443/01.09.2022) 

- Data depunerii raportului: 14 septembrie 2022 

 

12. Raportul comun al Comisiei pentru politică economică, reformă și privatizare, 

Comisiei pentru buget, finanțe și bănci și al Comisiei pentru transporturi și infrastructură 
cu privire la Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 

nr.32/2022 privind instituirea cadrului legal pentru acordarea unui ajutor de stat pentru 
compensarea pierderilor suferite ca urmare a pandemiei de COVID-19 de către 
Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători „CFR Călători” - S.A.                   

(PL-x 229/04.05.2022) 

- Data depunerii raportului: 14 septembrie 2022 

 

https://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=20184
https://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=16826
https://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=19395
https://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=17740
https://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=19102
https://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=20232
https://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=20008
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13. Raportul Comisiei pentru transporturi și infrastructură cu privire la Proiectul 
de Lege pentru ratificarea Acordului privind spaţiul aerian comun între Uniunea 

Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte şi Ucraina, pe de altă parte, 
semnat la Kiev, la 12 octombrie 2021. (PL-x 444/01.09.2022) 

- Data depunerii raportului: 14 septembrie 2022 

 

14. Raportul Comisiei pentru transporturi și infrastructură cu privire la Proiectul 

de Lege pentru ratificarea Acordului privind transportul aerian între Uniunea Europeană 
şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi Statul Qatar, pe de altă parte, semnat 

la Luxemburg, la 18 octombrie 2021. (PL-x 445/01.09.2022) 

- Data depunerii raportului: 14 septembrie 2022 

 

15. Raportul Comisiei pentru transporturi și infrastructură cu privire la Proiectul 
de Lege pentru ratificarea Acordului privind spaţiul aerian comun între Uniunea 

Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi Republica Armenia, pe de 
altă parte, semnat la Bruxelles, la 15 noiembrie 2021. (PL-x 446/01.09.2022) 

- Data depunerii raportului: 14 septembrie 2022 

 

16. Raportul comun al Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea 

teritoriului și al Comisiei pentru învățământ cu privire la Proiectul de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.49/2022 pentru completarea 
Ordonanţei Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile 

internaţionale interguvernamentale la care România este parte, stabilirea unor măsuri 
organizatorice la nivelul aparatului de lucru al Guvernului şi pentru modificarea unor acte 

normative. (PL-x 270/16.05.2022) 

- Data depunerii raportului: 15 septembrie 2022 

 

17. Raportul Comisiei specială comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru 
examinarea iniţiativelor legislative din domeniul justiţiei cu privire la Proiectul de Lege 

privind Consiliul Superior al Magistraturii. (PL-x 442/01.09.2022) 

- Data depunerii raportului: 19 septembrie 2022 

 

18. Raportul Comisiei  pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 

servicii specifice cu privire la Proiectul Legii laptelui şi a produselor lactate.                       
(PL-x 298/20.05.2020) 

- Data depunerii raportului: 19 septembrie 2022 

 

________ 
19 septembrie 2022 

 
 

Director 

 
Sorin BERBECE 

https://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=20206
https://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=20207
https://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=20207
https://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?leg=2020&idc=6
https://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?leg=2020&idc=6
https://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=20045
https://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=243&leg=2020&cam=0&pag=comp20220901
https://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=243&leg=2020&cam=0&pag=comp20220901
https://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=20229
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?leg=2020&idc=4
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?leg=2020&idc=4
https://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=18615

