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Parlamentul României 

Camera Deputaților 

Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor 

 

 

Ordinea de zi 14 martie 2023 

 

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.56/2023 

Proiect de Lege pentru 

aprobarea Ordonanţei de 

urgenţã a Guvernului 

nr.172/2022 privind 

dezvoltarea sistemului 

informatic 

MySMIS2021/SMIS2021+ 

şi a aplicaţiilor informatice 

MySMIS2021 şi SMIS2021 

pentru gestionarea fondurilor 

europene aferente perioadei 

de programare 2021-2027 şi 

pentru completarea Legii-

cadru nr.153/2017 privind 

salarizarea personalului plătit 

din fonduri publice 

Cameră 

decizională 

14.02.2023 RAPORT 

COMUN 

 alături de  

Comisia pentru 

muncă și protecție 

socială 

termen de 

depunere a 

amendamentelor: 

21 februarie 

2023;  

termen de 

depunere a 

raportului:  

01 martie 2023 

Invitați: 

Ministerul 

Investițiilor și 

Proiectelor 

Europene 

 

Serviciul de 

Telecomunicații 

Speciale 

 

2.  PLx 

nr.783/2022 

Proiectul de Lege privind 

accesul titularilor permisului 

de conducere la istoricul 

sancțiunilor privind regimul 

circulației pe drumurile 

publice 

Cameră 

decizională 

19.12.2022 AVIZ termen de 

depunere a 

amendamentelor: 

30.12.2022; 

termen de 

depunere a 

raportului:  

08.02.2023 

Invitați:  

Ministerul 

Afacerilor Interne 

 

https://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=20654
https://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=20654
https://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=20575
https://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=20575
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3.  PLx 

nr.788/2022 

Propunerea legislativă pentru 

completarea art.467 din 

Codul administrativ 

Cameră 

decizională 

19.12.2022 AVIZ termen de 

depunere a 

amendamentelor: 

30.12.2022; 

termen de 

depunere a 

raportului:  

08.02.2023 

Invitați: 

Ministerul 

Dezvoltării, 

Lucrărilor Publice 

și Administrației 

 

4.  PLx 

nr.9/2023 

Proiectul de Lege pentru 

modificarea și completarea 

Legii nr.207/2015 privind 

Codul de procedură fiscală 

Cameră  

decizională 

02.02.2023 AVIZ termen de 

depunere a 

amendamentelor: 

13.02.2023; 

termen de 

depunere a 

raportului: 

20.02.2023 

Invitați: 

 

Ministerul 

Finanțelor 

5.  COM (2022) 

800 

Comunicarea Comisiei către 

Parlamentul European, 

Consiliu, Comitetul 

Economic și Social European 

și Comitetul Regiunilor 

privind Planul de acțiune al 

UE împotriva traficului de 

bunuri culturale 

Document 

nelegislativ 

07.02.2023 Proiect de opinie Termen 

transmitere 

proiect de opinie 

14.03.2022 

 

 

PREȘEDINTE 

 

IOAN-SABIN SĂRMAȘ 

https://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=20570
https://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=20570
https://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=20604
https://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=20604
https://www.cdep.ro/eu/examinare_pck2015.fisa_examinare?eid=703
https://www.cdep.ro/eu/examinare_pck2015.fisa_examinare?eid=703

