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Parlamentul României 

Camera Deputaților 

Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor 

 

Ordinea de zi 21 iunie 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.428/2021 

Reexaminarea Legii pentru 

modificarea și completarea 

unor acte normative în 

domeniul comunicațiilor 

electronice și pentru 

stabilirea unor măsuri de 

facilitare a dezvoltării 

rețelelor de comunicații 

electronice, ca urmare a 

Deciziei Curţii 

Constituţionale nr.295 din 18 

mai 2022, publicată în 

Monitorul Oficial al 

României, Partea I, nr.568 

din 10 iunie 2022  

 

Prima Cameră 

sesizată 

15.06.2022 Raport comun 

alături de  

Comisia pentru 

constituționalitate,  

Comisia pentru 

industrii și servicii,  

Comisia pentru 

administrație 

publică și 

amenajarea 

teritoriului și 

Comisia juridică, 

de disciplină și 

imunități 

termen de 

depunere a 

raportului comun:  

21.06.2022 

Invitați: 

Autoritatea 

Naţională pentru 

Administrare şi  

Reglementare în 

Comunicaţii 

(ANCOM) 

2.  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 

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) 

http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=19577
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=19577
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
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Plenipotenţiarilor Uniunii 

Internaţionale a 

Telecomunicaţiilor la 

Bucureşti, în perioada 26 

septembrie -14 octombrie 

2022 

3.  PLx nr. 

393/2021 

Proiect de Lege pentru 

aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului 

nr.68/2021 privind adoptarea 

unor măsuri pentru punerea 

în aplicare a cadrului 

european pentru eliberarea, 

verificarea şi acceptarea 

certificatului digital al 

Uniunii Europene privind 

COVID pentru a facilita 

libera circulaţie pe durata 

pandemiei de COVID-19 

Cameră  

decizională 

27.09.2021 RAPORT 

COMUN  

alături de 

Comisia pentru 

sănătate și familie 

și 

Comisia pentru 

apărare, ordine 

publică și 

siguranță națională 

 

termen de 

depunere a 

amendamentelor: 

01.10.2021; 

termen de 

depunere a 

raportului:  

05.10.2021 

Invitați: 

Ministerul 

Sănătății 

4.  PLx 

nr.348/2022 

Proiect de Lege pentru 

aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr. 

63/2022 privind unele măsuri 

temporare pentru acordarea 

de sprijin material 

categoriilor de persoane 

aflate în situaţii de risc de 

deprivare materială şi/sau 

risc de sărăcie extremă, 

suportate parţial din fonduri 

externe nerambursabile, 

Cameră 

decizională 

15.06.2022 AVIZ termen de 

depunere a 

amendamentelor: 

20.06.2022; 

termen de 

depunere a 

raportului:  

23.06.2022 

Invitați: 

Ministerul 

Investițiilor și 

Proiectelor 

Europene 

http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=19529
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=19529
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=20117
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=20117
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precum şi unele măsuri de 

distribuire a acestuia 

 

PREȘEDINTE 

 

IOAN-SABIN SĂRMAȘ 


