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Parlamentul României 
Camera Deputaților 
Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor 
 

Ordinea de zi 29 septembrie 2021 
 

Nr. 
crt. 

Nr. 
înregistrare 

la CD 

Denumirea iniţiativei 
legislative sau a problemei 
înscrise pe ordinea de zi şi 
menţionarea raportorilor 

Competenţa 
CD potrivit 
art.75 din 

Constituţie 

Data 
sesizării 
comisiei 

Scopul sesizării Termen 
de soluţionare 

Observaţii 
 
 

1. Plx 
nr.284/2021 

Propunere legislativă 
privind organizarea şi 
funcţionarea Comisiei 
Naţionale a României pentru 
UNESCO 

Prima Cameră 
sesizată 

28.06.2021 AVIZ termen de 
depunere a 
amendamentelor: 
06.09.2021; 
termen de 
depunere a 
raportului:  
13.09.2021 

Invitați: 
Ministerul 
Educației 

2. COM (2021) 
345 

Comunicarea Comisiei către 
Parlamentul European, 
Consiliu, Comitetul 
Economic și Social 
European și Comitetul 
Regiunilor: O viziune pe 
termen lung pentru zonele 
rurale ale UE - Către zone 
rurale mai puternice, 
conectate, reziliente şi 
prospere până în 2040 

Document 
nelegislativ 

13.09.2021 Proiect de opinie Termen 
transmitere 
proiect de opinie: 
28.09.2021 

 

3. PLx 
nr.346/2021 

Proiect de Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei de 
urgenţã a Guvernului 
nr.46/2021 privind stabilirea 
cadrului instituţional şi a 
măsurilor pentru punerea în 

Cameră 
decizională 

20.09.2021 AVIZ termen de 
depunere a 
amendamentelor: 
30.09.2021; 
termen de 
depunere a 

Invitați: 
 

Ministerul 
Sănătății 
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aplicare a Regulamentului 
(UE) 2017/745 al 
Parlamentului European şi al 
Consiliului din 5 aprilie 
2017 privind dispozitivele 
medicale, de modificare a 
Directivei 2001/83/CE, a 
Regulamentului (CE) 
nr.178/2002 şi a 
Regulamentului (CE) 
nr.1223/2009 şi de abrogare 
a Directivelor 90/385/CEE 
şi 93/42/CEE ale Consiliului
 

raportului:  
11.10.2021 

4. PLx 
nr.352/2021 

Proiect de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului 
nr.59/2021 pentru 
modificarea şi completarea 
Legii nr. 227/2015 privind 
Codul fiscal 
 

Cameră 
decizională 

20.09.2021 AVIZ termen de 
depunere a 
amendamentelor: 
30.09.2021; 
termen de 
depunere a 
raportului:  
11.10.2021 

Invitați: 
 

Ministerul 
Finanțelor 

5. PLx 
nr.356/2021 

Proiect de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului 
nr.72/2021 pentru 
modificarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului 
nr.133/2020 privind unele 
măsuri pentru sprijinirea 
categoriilor de elevi cei mai 
defavorizaţi care beneficiază 

Cameră 
decizională 

20.09.2021 AVIZ termen de 
depunere a 
amendamentelor: 
30.09.2021; 
termen de 
depunere a 
raportului:  
11.10.2021 

Invitați: 
Ministerul 
Educației 
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de sprijin educaţional pe 
bază de tichete sociale pe 
suport electronic pentru 
sprijin educaţional acordate 
din fonduri externe 
nerambursabile, precum şi 
unele măsuri de distribuire a 
acestora 
 

 
Președinte 

 
Ioan-Sabin Sărmaș 


