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Parlamentul României 

Camera Deputaților 

Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor 

 

Ordinea de zi 20 septembrie 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.397/2022 

Propunerea legislativă 

privind aprobarea procedurii 

de pregătire pentru 

reutilizare a deşeurilor de 

echipamente electrice şi 

electronice, a cerinţelor 

tehnice privind pregătirea 

pentru reutilizare şi a 

cerinţelor de raportare şi 

monitorizare a 

echipamentelor electrice şi 

electronice reutilizate 

Cameră 

decizională 

22.06.2022 AVIZ termen de 

depunere a 

amendamentelor: 

24.06.2022; 

termen de 

depunere a 

raportului:  

28.06.2022 

Invitați: 

Ministerul 

Mediului, Apelor 

și Pădurilor 

 

Ministerul 

Economiei 

2.  PLx 

nr.402/2022 

Proiectul de Lege pentru 

modificarea și completarea 

Legii nr.111/1995 privind 

depozitul legal de documente 

Cameră 

decizională 

22.06.2022 AVIZ termen de 

depunere a 

amendamentelor: 

24.06.2022; 

termen de 

depunere a 

raportului:  

28.06.2022 

Invitați: 

Ministerul Culturii 

 

Ministerul 

Educației 

3.  Plx 

nr.416/2022 

Propunerea legislativă pentru 

modificarea şi completarea 

Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.57/2019 

privind Codul administrativ 

Prima Cameră 

sesizată 

02.09.2022 AVIZ termen de 

depunere a 

amendamentelor: 

13.09.2022; 

termen de 

depunere a 

Invitați: 

Ministerul 

Dezvoltării, 

Lucrărilor Publice 

și Administrației 

http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=19906
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=19906
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=20166
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=20166
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=20180
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=20180
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 raportului:  

22.09.2022 

 

4.  PLx 

nr.454/2022 

Propunerea legislativă pentru 

modificarea şi completarea 

Legii nr.53/2003 Codul 

muncii, republicată, cu 

modificările şi completările 

ulterioare, precum şi pentru 

modificarea şi completarea 

OUG nr.57/2019 privind 

Codul Administrativ, cu 

modificările şi completările 

ulterioare 

 

Cameră 

decizională 

02.09.2022 AVIZ termen de 

depunere a 

amendamentelor: 

12.09.2022; 

termen de 

depunere a 

raportului:  

20.09.2022 

Imvitați: 

Ministerul Muncii 

și Solidarității 

Sociale 

 

Ministerul 

Dezvoltării, 

Lucrărilor Publice 

și Administrației 

 

5.  PLx 

nr.468/2022 

Proiectul de Lege privind 

modificarea și completarea 

Legii 122/2006 privind azilul 

în România 

Cameră 

decizională 

13.09.2022 AVIZ termen de 

depunere a 

amendamentelor: 

21.09.2022; 

termen de 

depunere a 

raportului:  

29.09.2022 

Invitați: 

Ministerul Justiției 

 

Ministerul 

Afacerilor Interne 

 

VICEPREȘEDINTE 

 

BOGDAN-GRUIA IVAN 

 

 

http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=20215
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=20215
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=20243
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=20243

