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Parlamentul României 

Camera Deputaților 

Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor 

 

Ordinea de zi 23 martie 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.94/2022 

Proiectul de Lege privind 

aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului 

nr.5/2022 pentru modificarea 

și completarea Ordonanței de 

urgență a Guvernului 

nr.129/2021 privind 

implementarea formularului 

digital de intrare în România 

Cameră 

decizională 

15.03.2022 Raport comun 

alături de  

Comisia juridică, 

de disciplină și 

imunități,  

Comisia pentru 

sănătate și familie 

și  

Comisia pentru 

apărare, ordine 

publică şi 

siguranţă naţională 

termen de 

depunere a 

amendamentelor: 

24.03.2022; 

termen de 

depunere a 

raportului:  

05.04.2022 

 

2.  PLx nr. 

99/2022 

Proiectul de Lege pentru 

aprobarea Ordonanţei 

Guvernului nr.9/2022 

privind instalațiile portuare 

de preluare a deșeurilor 

provenite de la nave 

Cameră 

decizională 

15.03.2022 AVIZ termen de 

depunere a 

amendamentelor: 

24.03.2022; 

termen de 

depunere a 

raportului:  

05.04.2022 

Invitați: 

Ministerul 

Mediului, Apelor 

și Pădurilor 

 

Ministerul 

Transporturilor și 

Infrastructurii 

 

3.  PLx 

nr.100/2022 

Proiectul de Lege pentru 

completarea Legii 

nr.46/2008 - Codul silvic 

Cameră 

decizională 

15.03.2022 AVIZ termen de 

depunere a 

amendamentelor: 

24.03.2022; 

termen de 

Invitați: 

Ministerul 

Mediului, Apelor 

și Pădurilor 

http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=19846
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=19846
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=19868
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=19868
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=19849
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=19849
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depunere a 

raportului:  

05.04.2022 

4.  PLx 

nr.107/2022 

Proiectul de Lege privind 

aprobarea Ordonanţei 

Guvernului nr.11/2022 

pentru modificarea și 

completarea unor acte 

normative, precum și pentru 

modificarea unor termene 

Cameră 

decizională 

15.03.2022 AVIZ termen de 

depunere a 

amendamentelor: 

24.03.2022; 

termen de 

depunere a 

raportului:  

05.04.2022 

Invitați: 

Ministerul 

Finanțelor 

5.  PLx 

nr.117/2022 

Propunerea legislativă pentru 

modificarea şi completarea 

Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.109/2011 

privind guvernanţa 

corporativă a întreprinderilor 

publice 

Cameră 

decizională 

15.03.2022 AVIZ termen de 

depunere a 

amendamentelor: 

24.03.2022; 

termen de 

depunere a 

raportului:  

05.04.2022 

Invitați: 

Ministerul 

Finanțelor 

 

VICEPREȘEDINTE 

 

BOGDAN-GRUIA IVAN 

http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=19859
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=19859
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=19705
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=19705

