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Parlamentul României 

Camera Deputaților 

Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor 

 

Ordinea de zi 4 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.185/2022 

Proiectul de Lege privind 

stabilirea cadrului 

organizatoric în scopul 

operaționalizării la nivel 

național a Sistemului de 

intrare/ieșire și a Sistemului 

european de informații și de 

autorizare privind călătoriile 

Prima Cameră 

sesizată 

12.04.2022 Raport comun 

alături de  

Comisia pentru 

apărare, ordine 

publică și 

siguranță națională 

și Comisia 

juridică, de 

disciplină și 

imunități 

termen de 

depunere a 

amendamentelor: 

21.04.2022; 

termen de 

depunere a 

raportului:  

04.05.2022 

Invitați: 

Ministerul 

Afacerilor Interne 

 

2.  PLx 

nr.189/2022 

Proiect de Lege privind 

aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr. 

22/2022 pentru abrogarea 

Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 129/2021 

privind implementarea 

formularului digital de 

intrare în România 

Cameră 

decizională 

13.04.2022 Raport comun 

alături de 

Comisia pentru 

sănătate și familie, 

Comisia juridică, 

de disciplină și 

imunități 

și 

Comisia pentru 

apărare, ordine 

publică și 

siguranță națională 

 

termen de 

depunere a 

amendamentelor: 

28.04.2022; 

termen de 

depunere a 

raportului:  

11.05.2022 

Invitați: 

Ministerul 

Sănătății 

 

Serviciul de 

Telecomunicații 

Speciale 

3.  PLx 

nr.191/2022 

Proiectul de Lege pentru 

aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului 

nr.24/2022 privind aprobarea 

Cameră 

decizională 

13.04.2022 AVIZ termen de 

depunere a 

amendamentelor: 

28.04.2022; 

Invitați: 

Ministerul 

Finanțelor 

 

http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=19952
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=19952
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=19965
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=19965
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=19974
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=19974
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și finanțarea unor programe 

de garantare în domenii 

prioritare pentru economia 

românească 

termen de 

depunere a 

raportului:  

11.05.2022 

Ministerul 

Cercetării, Inovării 

și Digitalizării 

4.  PLx 

nr.192/2022 

Proiectul de Lege pentru 

aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului 

nr.25/2022 privind unele 

măsuri în domeniul 

fondurilor europene 

Cameră 

decizională 

13.04.2022 AVIZ termen de 

depunere a 

amendamentelor: 

28.04.2022; 

termen de 

depunere a 

raportului:  

11.05.2022 

Invitați: 

Ministerul 

Investițiilor și 

Proiectelor 

Europene 

 

Serviciul de 

Telecomunicații 

Speciale 

5.  PLx 

nr.193/2022 

Proiectul de Lege pentru 

aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului 

nr.27/2022 privind măsurile 

aplicabile clienților finali din 

piața de energie electrică și 

gaze naturale în perioada 1 

aprilie 2022-31 martie 2023, 

precum și pentru modificarea 

și completarea unor acte 

normative din domeniul 

energiei 

Cameră 

decizională 

13.04.2022 AVIZ termen de 

depunere a 

amendamentelor: 

28.04.2022; 

termen de 

depunere a 

raportului:  

11.05.2022 

Invitați: 

Autoritatea 

Națională de 

Reglementare în 

domeniul Energiei 

(ANRE) 

6.  PLx 

nr.194/2022 

Proiectul de Lege pentru 

modificarea și completarea 

Legii nr.85/2014 privind 

procedurile de prevenire a 

insolvenței și de insolvență și 

a altor acte normative 

Cameră 

decizională 

13.04.2022 AVIZ termen de 

depunere a 

amendamentelor: 

28.04.2022; 

termen de 

depunere a 

raportului:  

11.05.2022 

Invitați: 

Ministerul Justiției 

7.  Plx 

nr.211/2022 

Proiectul de Lege privind 

Cazierul de mediu și 

Camera 

decizională 

13.04.2022 AVIZ termen de 

depunere a 

amendamentelor: 

Invitați: 

http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=19975
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=19975
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=19976
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=19976
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=19971
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=19971
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=19970
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=19970
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Registrul național electronic 

de mediu 

28.04.2022; 

termen de 

depunere a 

raportului:  

11.05.2022 

Agenția Națională 

pentru Protecția 

Mediului 

 

Ministerul 

Mediului, Apelor 

și Pădurilor 

 

 

PREȘEDINTE 

IOAN-SABIN SĂRMAȘ 


