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Parlamentul României 

Camera Deputaților 

Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor 

 

Ordinea de zi 23 februarie 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.565/2021 

Proiectul de Lege pentru 

modificarea și completarea 

Legii nr.8/1996 privind 

dreptul de autor și drepturile 

conexe 

Cameră 

decizională 

15.11.2021 RAPORT 

COMUN  

alături de 

Comisia pentru 

cultură, arte, 

mijloace de 

informare în masă 

și 

Comisia juridică, 

de disciplină și 

imunități 

termen de 

depunere a 

amendamentelor: 

24.11.2021; 

termen de 

depunere a 

raportului:  

07.12.2021 

Invitați: 

Ministerul Culturii 

 

Oficiul Român 

pentru Drepturile 

de Autor 

2.  Plx 

nr.573/2021 

Propunere legislativă privind 

protecţia avertizorilor în 

interes public 

 

Prima Cameră 

sesizată 

 

22.12.2021 AVIZ termen de 

depunere a 

amendamentelor: 

30.12.2021; 

termen de 

depunere a 

raportului:  

08.02.2022 

Invitați: 

Ministerul Justiției 

3.  Plx  

nr. 11/2022 

Proiectul de Lege pentru 

reglementarea utilizării 

sistemului video de 

monitorizare a traficului 

rutier și constatare automată 

Cameră 

decizională 

02.02.2022 AVIZ termen de 

depunere a 

amendamentelor: 

14.02.2022; 

termen de 

depunere a 

Invitați: 

Ministerul 

Afacerilor Interne 

http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=19684
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=19684
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=19690
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=19690
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=19507
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=19507
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a abaterilor rutiere pe 

drumurile publice 

raportului:  

22.02.2022 

4.  PLx 

nr.42/2021 

Proiectul de Lege pentru 

aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului 

nr.124/2021 privind 

stabilirea cadrului 

instituțional și financiar 

pentru gestionarea fondurilor 

europene alocate României 

prin Mecanismul de 

redresare și reziliență, 

precum și pentru modificarea 

și completarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului 

nr.155/2020 privind unele 

măsuri pentru elaborarea 

Planului național de 

redresare și reziliență necesar 

României pentru accesarea 

de fonduri externe 

rambursabile și 

nerambursabile în cadrul 

Mecanismului de redresare și 

reziliență 

Cameră 

decizională 

14.02.2022 AVIZ termen de 

depunere a 

amendamentelor: 

24.02.2022; 

termen de 

depunere a 

raportului:  

07.03.2022 

Invitați: 

Ministerul 

Cercetării, Inovării 

și Digitalizării 

 

Autoritatea 

Naţională pentru 

Administrare şi 

Reglementare în 

Comunicaţii 

(ANCOM) 

 

 

PREȘEDINTE 

 

IOAN-SABIN SĂRMAȘ 

http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=19781
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=19781

