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Parlamentul României 

Camera Deputaților 

Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor 

 

Ordinea de zi 10 mai 2022 

 

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. 

393/2021 

Proiect de Lege pentru 

aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului 

nr.68/2021 privind adoptarea 

unor măsuri pentru punerea 

în aplicare a cadrului 

european pentru eliberarea, 

verificarea şi acceptarea 

certificatului digital al 

Uniunii Europene privind 

COVID pentru a facilita 

libera circulaţie pe durata 

pandemiei de COVID-19 

Cameră  

decizională 

27.09.2021 RAPORT 

COMUN  

alături de 

Comisia pentru 

sănătate și familie 

și 

Comisia pentru 

apărare, ordine 

publică și 

siguranță națională 

 

termen de 

depunere a 

amendamentelor: 

01.10.2021; 

termen de 

depunere a 

raportului:  

05.10.2021 

Invitați: 

Ministerul 

Sănătății 

 

Serviciul de 

Telecomunicații 

Speciale 

2.  PLx 

nr.95/2022 

Proiectul de Lege privind 

aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului 

nr.6/2022 pentru modificarea 

și completarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului 

nr.68/2021 privind adoptarea 

unor măsuri pentru punerea 

în aplicare a cadrului 

european pentru eliberarea, 

verificarea și acceptarea 

Cameră 

decizională 

15.03.2022 RAPORT 

COMUN  

alături de 

Comisia pentru 

sănătate și familie 

și 

Comisia pentru 

apărare, ordine 

publică și 

siguranță națională 

 

termen de 

depunere a 

amendamentelor: 

24.03.2022; 

termen de 

depunere a 

raportului:  

05.04.2022 

Invitați: 

Ministerul 

Sănătății 

 

Serviciul de 

Telecomunicații 

Speciale 

http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=19529
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=19529
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=19847
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=19847


2 

 

certificatului digital al 

Uniunii Europene privind 

COVID pentru a facilita 

libera circulație pe durata 

pandemiei de COVID-19 

3.  Plx 

nr.150/2022 

Propunerea legislativă pentru 

modificarea și completarea 

art.168 din Legea educației 

naționale 1/2011 

Prima Cameră 

sesizată 

26.04.2022 AVIZ termen de 

depunere a 

amendamentelor: 

05.05.2022; 

termen de 

depunere a 

raportului:  

17.05.2022 

Invitați: 

Ministerul 

Educației 

4.  PLx 

nr.218/2022 

Proiectul de Lege pentru 

aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului 

nr.29/2022 privind stabilirea 

cadrului instituțional și a 

măsurilor necesare pentru 

punerea în aplicare a 

Regulamentului (UE) 

nr.536/2014 al Parlamentului 

European și al Consiliului 

din 16 aprilie 2014 privind 

studiile clinice 

intervenționale cu 

medicamente de uz uman și 

de abrogare a Directivei 

2001/20/CE, precum și 

pentru modificarea unor acte 

normative în domeniul 

sănătății 

Camera 

decizională 

26.04.2022 AVIZ termen de 

depunere a 

amendamentelor: 

09.05.2022; 

termen de 

depunere a 

raportului:  

18.05.2022 

Invitați: 

Ministerul 

Sănătății 

 

5.  PLx 

nr.219/2022 

Proiect de Lege privind 

protecţia avertizorilor în 

interes public 

 

Camera 

decizională 

26.04.2022 AVIZ termen de 

depunere a 

amendamentelor: 

09.05.2022; 

termen de 

Invitați: 

Ministerul Justiției 

http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=19911
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=19911
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=19994
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=19994
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=19995
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=19995
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depunere a 

raportului:  

18.05.2022 

 

VICEPREȘEDINTE 

 

BOGDAN-GRUIA IVAN 


