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Parlamentul României 

Camera Deputaților 

Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor 

 

Ordinea de zi 15 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.  COM (2022) 

212 

Comunicarea Comisiei către 

ParlamentuL European, 

Consiliu, Comitetul 

Economic și Social European 

și Comitetul Regiunilor: Un 

deceniu digital pentru copii şi 

tineri: noua strategie 

europeană „Un internet mai 

bun pentru copii” (BIK+) 

 

Document 

nelegislativ 

25.05.2022 Proiect de opinie termen de 

transmitere a 

proiectului de 

opinie: 

21.06.2022 

 

2.  PLx 

nr.320/2022 

Propunerea legislativă pentru 

modificarea și completarea 

Legii educației naționale 

nr.1/2011 

Prima Cameră 

sesizată 

07.06.2022 AVIZ termen de 

depunere a 

amendamentelor: 

17.06.2022; 

termen de 

depunere a 

raportului:  

28.06.2022 

Invitați: 

Ministerul 

Educației 

3.  PLx 

nr.322/2022 

Proiectul de Lege privind 

aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului 

nr.58/2022 pentru 

modificarea și completarea 

unor acte normative din 

Cameraă 

decizională 

07.05.2022 AVIZ termen de 

depunere a 

amendamentelor: 

17.06.2022; 

termen de 

depunere a 

raportului:  

28.06.2022 

Invitați:  

Autoritatea 

Națională pentru 

Protecția 

Consumatorilor 

http://www.cdep.ro/eu/examinare_pck2015.fisa_examinare?eid=682
http://www.cdep.ro/eu/examinare_pck2015.fisa_examinare?eid=682
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=20100
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=20100
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=20097
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=20097
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domeniul protecției 

consumatorilor 

4.  PLx nr. 

323/2022 

Proiectul de Lege pentru 

aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului 

nr.60/2022 privind stabilirea 

cadrului instituţional şi 

financiar de implementare şi 

gestionare a fondurilor 

alocate României prin 

Fondul pentru modernizare, 

precum şi pentru modificarea 

şi completarea unor acte 

normative 

Cameraă 

decizională 

07.05.2022 AVIZ termen de 

depunere a 

amendamentelor: 

17.06.2022; 

termen de 

depunere a 

raportului:  

28.06.2022 

Invitați: 

Ministerul 

Energiei 

5.  PLx 

nr.324/2022 

Proiectul de Lege pentru 

aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului 

nr.61/2022 privind unele 

măsuri pentru acordarea de 

microgranturi şi granturi 

pentru capital de lucru 

entităţilor din domeniul 

agroalimentar cu finanţare 

din fonduri externe 

nerambursabile 

Cameraă 

decizională 

07.05.2022 AVIZ termen de 

depunere a 

amendamentelor: 

17.06.2022; 

termen de 

depunere a 

raportului:  

28.06.2022 

Invitați: 

Ministerul 

Antreprenoriatului 

și Turismului  

 

Ministerul 

Agriculturii și 

Dezvoltării Rurale 

 

VICEPREȘEDINTE 

 

IONUȚ MARIAN STROE 

http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=20098
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=20098
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=20101
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=20101

