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Parlamentul României 

Camera Deputaților 

Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor 

 

Ordinea de zi 18 mai 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.98/2022 

Proiectul de Lege pentru 

aprobarea Ordonanţei 

Guvernului nr.8/2022 

privind interoperabilitatea 

sistemelor de tarifare rutieră 

electronică și facilitarea 

schimbului transfrontalier de 

informații cu privire la 

neplata tarifelor rutiere 

Cameră 

decizională 

15.03.2022 RAPORT 

COMUN  

alături de 

Comisia pentru 

transporturi și 

infrastructură 

 

termen de 

depunere a 

amendamentelor: 

24.03.2022; 

termen de 

depunere a 

raportului:  

05.04.2022 

Invitați: 

Ministerul 

Transporturilor și 

Infrastructurii 

 

Ministerul 

Afacerilor Intene 

2.  PLx 

nr.153/2022 

Propunere legislativă privind 

deconspirarea urmaşilor 

lucrătorilor Securităţii care 

ocupă demnităţi sau funcţii 

publice prin completarea 

Ordonanţei de urgenţă 

nr.24/2008 privind accesul la 

propriul dosar şi 

deconspirarea Securităţii 

Prima Cameră 

sesizată 

04.05,2022 AVIZ termen de 

depunere a 

amendamentelor: 

12.05.2022; 

termen de 

depunere a 

raportului:  

24.05.2022 

Invitați: 

Consiliul Național 

pentru Studierea 

Arhivelor 

Securității 

(CNSAS) 

3.  PLx nr. 

157/2022 

Propunere legislativă pentru 

modificarea şi completarea 

Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.24/2008 

privind accesul la propriul 

Prima Cameră 

sesizată 

04.05.2022 AVIZ termen de 

depunere a 

amendamentelor: 

12.05.2022; 

termen de 

depunere a 

Invitați: 

Consiliul Național 

pentru Studierea 

Arhivelor 

Securității 

(CNSAS) 

http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=19867
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=19867
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=19918
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=19918
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=19920
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=19920
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dosar şi desconspirarea 

Securităţi 

raportului:  

24.05.2022 

4.  Plx 

nr.231/2022 

Proiect de Lege privind 

aprobarea Ordonanţei de 

urgenţã a Guvernului 

nr.34/2022 pentru 

completarea Ordonanţei 

Guvernului nr.15/2002 

privind aplicarea tarifului de 

utilizare şi a tarifului de 

trecere pe reţeaua de drumuri 

naţionale din România, 

pentru modificarea şi 

completarea unor acte 

normative, precum şi unele 

măsuri pentru implementarea 

programelor aferente 

Cadrului temporar pentru 

măsuri de ajutor de stat de 

sprijinire a economiei în 

contextul actualei epidemii 

de COVID-19 2020/C 91 

I/01 

Cameră 

decizională 

05.05. 2022 AVIZ termen de 

depunere a 

amendamentelor: 

16.05.2022; 

termen de 

depunere a 

raportului:  

24.05.2022 

Invitați: 

Ministerul de 

Interne 

5.  PLx 

nr.244/2022 

Proiect de Lege pentru 

completarea Legii 

nr.134/2010 privind Codul 

de procedură civilă 

Cameră 

decizională 

05.05.2022 AVIZ termen de 

depunere a 

amendamentelor: 

16.05.2022; 

termen de 

depunere a 

raportului:  

24.05.2022 

Invitați: 

Ministerul Justiției 

http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=20010
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=20010
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=19748
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=19748
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6.  PLx 

nr.247/2022 

Proiectul de Lege pentru 

ratificarea Acordului între 

Guvernul României și 

Guvernul Regatului Arabiei 

Saudite privind cooperarea în 

domeniul apărării, semnat la 

Riad, la 24 ianuarie 2022 

Prima Cameră 

sesizată 

10.05.2022 AVIZ termen de 

depunere a 

amendamentelor: 

18.05.2022; 

termen de 

depunere a 

raportului:  

26.05.2022 

Invitați: 

Ministerul 

Apărării Naționale 

 

VICEPREȘEDINTE 

 

BOGDAN-GRUIA IVAN 

http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=20022
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=20022

