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Parlamentul României 

Camera Deputaților 

Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor 

 

Ordinea de zi 31 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.226/2022 

Proiect de lege pentru 

aprobarea Ordonanţei de 

urgenţã a Guvernului 

nr.30/2022 privind unele 

măsuri pentru consolidarea 

capacității instituționale și 

administrative a Ministerului 

Cercetării, Inovării și 

Digitalizării și a Autorității 

pentru Digitalizarea 

României necesare 

implementării componentei 

C7-Transformarea Digitală 

din Planul Național de 

Redresare și Reziliență, 

precum și alte categorii de 

măsuri 

Camera 

decizională 

03.05.2022 Raport comun 

alături de  

Comisia pentru 

muncă și protecție 

socială 

termen de 

depunere a 

amendamentelor: 

16.05.2022; 

termen de 

depunere a 

raportului:  

24.05.2022 

Invitați:  

Ministerul 

Cercetării, Inovării 

și Digitalizării 

 

Autoritatea pentru 

Digitalizarea 

României 

 

2.  PLx 

nr.274/2022 

Proiect de Lege privind 

aprobarea Ordonanţei de 

urgenţã a Guvernului 

nr.41/2022 pentru instituirea 

Sistemului naţional privind 

monitorizarea transporturilor 

rutiere de bunuri cu risc fiscal 

ridicat RO e-Transport şi de 

abrogare a art. XXVIII din 

Ordonanţa de urgenţă a 

Cameră 

decizională 

19.05.2022 Raport comun 

alături  

de Comisia pentru 

buget, finanțe și 

bănci și  

Comisia pentru 

transporturi și 

infrastructură    

termen de 

depunere a 

amendamentelor: 

30.05.2022; 

termen de 

depunere a 

raportului:  

09.06.2022 

Invitați: 

Ministerul 

Finanțelor 

 

http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=20002
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=20002
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=20051
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=20051
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Guvernului nr. 130/2021 

privind unele măsuri fiscal-

bugetare, prorogarea unor 

termene, precum şi pentru 

modificarea şi completarea 

unor acte normative 

3.  PLx 

nr.311/2022 

Propunerea legislativă pentru 

modificarea şi completarea 

art.471 din Legea 

nr.227/2015 privind Codul 

fiscal, cu modificările şi 

completările ulterioare 

Cameră 

decizională 

25.05.2022 AVIZ termen de 

depunere a 

amendamentelor: 

07.06.2022; 

termen de 

depunere a 

raportului:  

16.06.2022 

Invitați: 

Ministerul 

Finanțelor 

4.  Plx 

nr.150/2022 

Propunerea legislativă pentru 

modificarea și completarea 

art.168 din Legea educației 

naționale 1/2011 

Prima Cameră 

sesizată 

26.04.2022 AVIZ termen de 

depunere a 

amendamentelor: 

05.05.2022; 

termen de 

depunere a 

raportului:  

17.05.2022 

Invitați: 

Ministerul 

Educației 

 

 

 

PREȘEDINTE 

 

IOAN-SABIN SĂRMAȘ 

http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=20082
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=20082
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=19911
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=19911

