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Parlamentul României 

Camera Deputaților 

Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor 

 

Ordinea de zi 24 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.411/2020 

Proiectul de Lege pentru 

digitalizarea administraţiei 

publice, prin eliminarea 

hârtiei din fluxul intern şi 

inter-instituţional, precum şi 

pentru modificarea şi 

completarea Legii 

nr.135/2007 privind 

arhivarea documentelor în 

formă electronică 

 

Cameră 

decizională 

29.06.2020 RAPORT 

COMUN  

alături de Comisia 

pentru 

administrație 

publică și 

amenajarea 

teritoriului 

termen de 

depunere a 

amendamentelor: 

04.09.2020; 

termen de 

depunere a 

raportului:  

08.09.2020 

Invitați: 

Ministerul 

Cercetării, Inovării 

și Digitalizării 

 

Autoritatea pentru 

Digitalizarea 

României 

 

2.  PLx 

nr.256/2022 

Proiect de Lege privind 

aprobarea Ordonanţei de 

urgenţã a Guvernului 

nr.42/2022 pentru 

modificarea şi completarea 

Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.27/2022 

privind măsurile aplicabile 

clienţilor finali din piaţa de 

energie electrică şi gaze 

naturale în perioada 1 aprilie 

2022-31 martie 2023, 

precum şi pentru modificarea 

şi completarea unor acte 

normative din domeniul 

energiei 

 

Cameră 

decizională 

12.05.2022 AVIZ termen de 

depunere a 

amendamentelor: 

23.05.2022; 

termen de 

depunere a 

raportului:  

31.05.2022 

Invitați: 

Ministerul 

Energiei 

http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=18449
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=18449
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=20038
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=20038
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3. P

l

x 

PLx 

nr.257/2022 

Proiect de lege pentru 

aprobarea Ordonanţei de 

urgenţã a Guvernului 

nr.43/2022 privind regimul 

de control al operaţiunilor cu 

produse cu dublă utilizare 

 

Cameră 

decizională 

12.05.2022 AVIZ termen de 

depunere a 

amendamentelor: 

23.05.2022; 

termen de 

depunere a 

raportului:  

31.05.2022 

Invitați: 

Ministerul 

Afacerilor Externe 

4.  PLx nr. 

266/2022 

Propunere legislativă privind 

unele măsuri pentru 

dezvoltarea infrastructurii de 

producţie şi stocare a 

energiei electrice şi de 

echilibrare a Sistemului 

Electroenergetic Naţional, 

prin construirea şi operarea 

centralelor eoliene şi 

fotovoltaice prevăzute cu 

capacităţi de stocare a 

energiei electrice 

 

Cameră 

decizională 

12.05.2022 AVIZ termen de 

depunere a 

amendamentelor: 

23.05.2022; 

termen de 

depunere a 

raportului:  

31.05.2022 

Invitați: 

Ministerul 

Energiei 

5.  PLx 

nr.267/2022 

Proiectul de Lege pentru 

aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului 

nr.44/2022 privind stabilirea 

unor măsuri în cadrul 

sistemului de sănătate, 

precum și pentru 

interpretarea, modificarea și 

completarea unor acte 

normative 

Cameră 

decizională 

16.05.2022 AVIZ termen de 

depunere a 

amendamentelor: 

25.05.2022; 

termen de 

depunere a 

raportului:  

06.06.2022 

Invitați: 

Ministerul 

Sănătații 

6.  PLx nr. 

279/2022 

Proiect de Lege pentru 

modificarea şi completarea 

unor acte normative privind 

documentele de şedere 

eliberate cetăţenilor Uniunii 

Europene şi membrilor de 

Cameră 

decizională 

19.05.2022 AVIZ termen de 

depunere a 

amendamentelor: 

30.05.2022; 

termen de 

depunere a 

Invitați: 

Ministerul 

Afacerilor Interne 

http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=20039
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=20039
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=20037
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=20037
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=20043
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=20043
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=20053
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=20053
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familie ai acestora, precum şi 

în domeniul străinilor 

raportului:  

09.06.2022 

7.  PLx 

nr.276/2022 

Proiect de Lege pentru 

aprobarea Ordonanţei de 

urgenţã a Guvernului 

nr.52/2022 privind unele 

măsuri bugetare destinate 

organizării şi desfăşurării 

celei de-a 21-a ediţii a 

Conferinţei 

Plenipotenţiarilor Uniunii 

Internaţionale a 

Telecomunicaţiilor la 

Bucureşti, în perioada 26 

septembrie -14 octombrie 

2022 

Cameră 

decizională 

19.05.2022 Raport comun 

alături de  

Comisia pentru 

buget, finanțe și 

bănci 

termen de 

depunere a 

amendamentelor: 

30.05.2022; 

termen de 

depunere a 

raportului:  

09.06.2022 

Invitați: 

Autoritatea 

Naţională pentru 

Administrare şi  

Reglementare în 

Comunicaţii 

(ANCOM) 

8.  PLx 

nr.277/2022 

Proiect de Lege pentru 

aprobarea Ordonanţei de 

urgenţã a Guvernului 

nr.53/2022 privind 

modificarea şi completarea 

Legii nr. 129/2019 pentru 

prevenirea şi combaterea 

spălării banilor şi finanţării 

terorismului, precum şi 

pentru modificarea şi 

completarea unor acte 

normative 

Cameră 

decizională 

19.05.2022 AVIZ termen de 

depunere a 

amendamentelor: 

30.05.2022; 

termen de 

depunere a 

raportului:  

09.06.2022 

Invitați: 

Ministerul 

Finanțelor  

 

Oficiul Național 

de Prevenire și 

Combatere a 

Spălării Banilor 

 

PREȘEDINTE 

 

IOAN-SABIN SĂRMAȘ 

http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=20055
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=20055
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=20056
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=20056

