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Parlamentul României 

Camera Deputaților 

Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor 

 

Proiectele de lege aflate în lucru la Comisie 

2 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.  COM (2021) 

761 

Comunicarea Comisiei către 

Parlamentul European, 

Consiliu, Comitetul 

Economic și Social European 

și Comitetul Regiunilor 

Condiţii de muncă mai bune 

pentru o Europă socială mai 

puternică: valorificarea 

deplină a beneficiilor 

digitalizării pentru viitorul 

muncii 

 

Document 

nelegislativ 

15.02.2022 FOND Termen 

transmitre proiect 

de opinie: 

01.03.2022 

 

2.  PLx 

nr.52/2022 

Proiectul de Lege pentru 

aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului 

nr.130/2021 privind unele 

măsuri fiscal-bugetare, 

prorogarea unor termene, 

precum și pentru modificarea 

și completarea unor acte 

normative 

Cameră 

decizională 

22.02.2022 AVIZ termen de 

depunere a 

amendamentelor: 

03.03.2022; 

termen de 

depunere a 

raportului:  

15.03.2022 

Invitați: 

Ministerul  

Finanțelor 

Ministerul 

Cercetării, Inovării 

și Digitalizării 

 

http://www.cdep.ro/eu/examinare_pck2015.fisa_examinare?eid=670
http://www.cdep.ro/eu/examinare_pck2015.fisa_examinare?eid=670
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=19793
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=19793
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3.  PLx 

nr.53/2022 

Proiectul de Lege pentru 

aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului 

nr.131/2021 privind 

modificarea și completarea 

unor acte normative, precum 

și pentru prorogarea unor 

termene 

Cameră 

decizională 

22.02.2022 AVIZ termen de 

depunere a 

amendamentelor: 

03.03.2022; 

termen de 

depunere a 

raportului:  

15.03.2022 

Invitați: 

Ministerul  

Antreprenoritului 

și Turismului 

Ministerul Muncii 

 

4.  PLx 

nr.55/2022 

Proiectul de Lege pentru 

aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului 

nr.133/2021 privind 

gestionarea financiară a 

fondurilor europene pentru 

perioada de programare 

2021-2027 alocate României 

din Fondul european de 

dezvoltare regională, Fondul 

de coeziune, Fondul social 

european Plus, Fondul pentru 

o tranziție justă 

Cameră 

decizională 

22.02.202 AVIZ termen de 

depunere a 

amendamentelor: 

03.03.2022; 

termen de 

depunere a 

raportului:  

15.03.2022 

Invitați: 

Ministerul 

Investițiilor și 

Proiectelor 

Europene 

5.  Plx 

nr.61/2022 

Propunerea legislativă 

privind registrul comerţului 

şi registrul persoanelor 

juridice fără scop lucrativ 

Cameră 

decizională 

22.02.202 AVIZ termen de 

depunere a 

amendamentelor: 

03.03.2022; 

termen de 

depunere a 

raportului:  

15.03.2022 

Invitați: 

Ministerul Justiției 

 

VICEPREȘEDINTE 

 

Bogdan-Gruia IVAN 

http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=19794
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=19794
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=19796
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=19796
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=19646
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=19646

