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Parlamentul României 

Camera Deputaților 

Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor 

 

Ordinea de zi 12 aprilie 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.134/2022 

Proiectul de Lege pentru 

modificarea și completarea 

Legii nr.58/1934 asupra 

cambiei și biletului la ordin 

Cameră 

decizională 

22.03.2022 AVIZ termen de 

depunere a 

amendamentelor: 

30.03.2022; 

termen de 

depunere a 

raportului:  

07.04.2022 

Invitați: 

Banca Națională a 

României 

2.  PLx 

nr.135/2022 

Proiectul de Lege pentru 

modificarea și completarea 

Legii nr.59/1934 asupra 

cecului   

Cameră 

decizională 

22.03.2022 AVIZ termen de 

depunere a 

amendamentelor: 

30.03.2022; 

termen de 

depunere a 

raportului:  

07.04.2022 

Invitați: 

Banca Națională a 

României 

3.  PLx 

nr.146/2022 

Propunerea legislativă 

privind modificarea și 

completarea Ordonanței de 

Urgență a Guvernului 

nr.41/2016 privind stabilirea 

unor măsuri de simplificare 

la nivelul administrației 

publice centrale și pentru 

modificarea și completarea 

unor acte normative 

Cameră 

decizională 

24.03.2022 AVIZ termen de 

depunere a 

amendamentelor: 

04.04.2022; 

termen de 

depunere a 

raportului:  

13.04.2022 

Invitați: 

Ministerul 

Dezvoltării, 

Lucrărilor Publice 

și Administrației 

http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=19884
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=19884
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=19885
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=19885
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=19899
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=19899
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4.  PLx 

nr. 79/2022  

Propunere legislativă "Legea 

suveranităţii - Legea pentru 

protejarea interesului 

superior şi suveran al 

poporului şi al cetăţeanului 

român" 

Prima Cameră 

sesizată 

29.03.2022 AVIZ termen de 

depunere a 

amendamentelor: 

07.04.2022; 

termen de 

depunere a 

raportului:  

24.04.2022 

Invitați: 

Autoritatea 

Naţională pentru 

Administrare şi 

Reglementare în 

Comunicaţii 

(ANCOM) 

 

Autoritatea 

Electorală 

Permanentă  

5.  COM (2022) 

83 

Comunicare a Comisiei către 

Parlamentul European, 

Consiliul European, 

Consiliu, Comitetul 

Economic și Social European 

și Comitetul Regiunilor: 

Către o economie verde, 

digitală şi rezilientă: modelul 

nostru european de creştere 

 

Document 

nelegislativ 

31.03.2022 Proiect de opinie Termen 

transmitere 

propiect de 

opinie: 

12.04.2022 

 

6.  PLx 

nr.159/2022 

Proiectul de Lege privind 

aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului 

nr.14/2022 pentru 

modificarea Legii 

nr.146/2021 privind 

monitorizarea electronică în 

cadrul unor proceduri 

judiciare și execuțional 

penale 

Cameră 

decizională 

05.04.2022 AVIZ termen de 

depunere a 

amendamentelor: 

14.04.2022; 

termen de 

depunere a 

raportului:  

22.04.2022 

Invitați: 

Ministerul 

Afacerilor Interne 

 

 

PREȘEDINTE 

 

IOAN-SABIN SĂRMAȘ 

http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=19828
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=19828
http://www.cdep.ro/eu/examinare_pck2015.fisa_examinare?eid=677
http://www.cdep.ro/eu/examinare_pck2015.fisa_examinare?eid=677
https://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=19922
https://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=19922

