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Parlamentul României 

Camera Deputaților 

Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor 

 

Ordinea de zi 18 octombrie 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 

nt.549/2022 

Proiect de Lege pentru 

aprobarea Ordonanţei de 

urgenţã a Guvernului 

nr.112/2022 privind 

instituirea unor măsuri 

pentru stimularea 

investiţiilor cu finanţare din 

fonduri externe 

nerambursabile în domeniul 

eficienţei energetice, 

resurselor regenerabile de 

energie pentru întreprinderi 

mari şi întreprinderi mici şi 

mijlocii, energiei verzi din 

surse regenerabile destinate 

autorităţilor publice locale, 

precum şi unele măsuri în 

domeniul specializării 

inteligente, precum şi pentru 

modificarea şi completarea 

unor acte normative 

Cameră 

decizională 

05.10.2022 AVIZ termen de 

depunere a 

amendamentelor: 

12.10.2022; 

termen de 

depunere a 

raportului:  

19.10.2022 

Invitați: 

Ministerul 

Investițiilor și 

Proiectelor 

Europene 

2.  PLx 

nr.575/2022 

Proiectul de Lege pentru 

aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului 

Cameră 

decizională 

11.10.2022 AVIZ termen de 

depunere a 

amendamentelor: 

Invitați: 

http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=20331
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=20331
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=20351
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=20351
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nr.122/2022 privind unele 

măsuri pentru proiectele de 

infrastructură de transport, 

proiectele pentru dezvoltarea 

infrastructurii de 

management integrat al 

deşeurilor, proiectele privind 

îmbunătăţirea sistemului de 

răspuns la risc şi proiectele 

privind investiţii în 

infrastructuri spitaliceşti, 

finanţate din fonduri externe 

nerambursabile, precum şi 

pentru modificarea unor acte 

normative 

19.10.2022; 

termen de 

depunere a 

raportului:  

26.10.2022 

Ministerul 

Transporturilor și 

Infrastructurii 

 

Ministerul 

Investițiilor și 

Proiectelor 

Europene 

 

 

3.  PLx nr. 

589/2022   

Proiectul de Lege pentru 

aprobarea Ordonanţei 

Guvernului nr.18/2022 

privind autorizarea și 

funcționarea în România a 

reprezentanțelor societăților 

și organizațiilor economice 

străine 

Cameră 

decizională 

11.10.2022 AVIZ termen de 

depunere a 

amendamentelor: 

19.10.2022; 

termen de 

depunere a 

raportului:  

26.10.2022 

Invitați: 

Ministrul 

Antreprenoriatului 

și Turismului 

4.  PLx 

nr.593/2022 

Proiectul de Lege privind 

aprobarea Ordonanţei 

Guvernului nr.26/2022 

pentru modificarea și 

completarea Legii 

nr.119/1996 cu privire la 

actele de stare civilă 

Cameră 

decizională 

11.10.2022 AVIZ termen de 

depunere a 

amendamentelor: 

19.10.2022; 

termen de 

depunere a 

raportului:  

26.10.2022 

Invitați: 

Ministerul 

Afacerilor Interne 

http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=20375
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=20375
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=20384
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=20384
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5.   Diverse      

 

PREȘEDINTE 

 

IOAN-SABIN SĂRMAȘ 


