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Parlamentul României 

Camera Deputaților 

Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor 

 

Ordinea de zi 16 noiembrie 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.529/2022 

Proiect de Lege pentru 

modificarea și completarea 

Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.104/2021 

privind înfiinţarea 

Directoratului Naţional de 

Securitate Cibernetică 

Cameră 

decizională 

27.09.2022 Raport comun 

alături de  

Comisia pentru 

administrație 

publică și 

amenajarea 

teritoriului și  

Comisia pentru 

muncă și protecție 

socială   

termen de 

depunere a 

amendamentelor: 

06.10.2022; 

termen de 

depunere a 

raportului:  

18.10.2022 

Invitați: 

Directoratul 

Naţional de 

Securitate 

Cibernetică 

 

Secretariatul 

General al 

Guvernului 

2.  Plx 

nr.704/2022 

Proiectul de Lege privind 

aprobarea încetării 

valabilităţii, prin denunţare, a 

Convenţiei referitoare la 

înfiinţarea Centrului 

internaţional de informare 

ştiinţifică şi tehnică, semnată 

la 27 februarie 1969 la 

Moscova 

Prima Cameră 

sesizată 

08.11.2022 RAPORT termen de 

depunere a 

amendamentelor: 

14.11.2022; 

termen de 

depunere a 

raportului:  

17.11.2022 

Invitați: 

Ministerul 

Cercetării, Inovării 

și Digitalizării 

 

Ministerul 

Afacerilor Externe 

3.  Plx 

nr.706/2022 

Proiectul de Lege privind 

organizarea şi funcţionarea 

Sistemului Informatic 

Naţional de Semnalări şi 

participarea României la 

Sistemul de Informaţii 

Prima Cameră 

sesizată 

08.11.2022 AVIZ termen de 

depunere a 

amendamentelor: 

10.11.2022; 

termen de 

depunere a 

Invitați: 

Ministerul 

Afacerilor Interne 

http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=20310
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=20310
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=20477
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=20477
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=20482
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=20482
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Schengen, precum şi pentru 

modificarea şi completarea 

Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.194/2002 

privind regimul străinilor ăn 

România 

raportului:  

16.11.2022 

4.  Plx 

nr.708/2022 

Proiectul de Lege pentru 

aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului 

nr.137/2022 privind 

stabilirea cadrului 

instituţional, precum şi a 

măsurilor necesare pentru 

punerea în aplicare a 

prevederilor Regulamentului 

(UE) 2017/746 al 

Parlamentului European şi al 

Consiliului din 5 aprilie 2017 

privind dispozitivele 

medicale pentru diagnostic in 

vitro şi de abrogare a 

Directivei 98/79/CE şi a 

Deciziei 2010/227/UE a 

Comisiei 

Cameră 

decizională 

09.11.2022 AVIZ termen de 

depunere a 

amendamentelor: 

17.11.2022; 

termen de 

depunere a 

raportului:  

29.11.2022 

Invitați: 

Ministerul 

Sănătății 

5.  PLx 710-

2022 

Proiectul de Lege pentru 

modificarea şi completarea 

Legii nr.535/2004 privind 

prevenirea şi combaterea 

terorismului 

Cameră 

decizională 

09.11.2022 AVIZ termen de 

depunere a 

amendamentelor: 

17.11.2022; 

termen de 

depunere a 

raportului:  

29.11.2022 

Invitați: 

Ministerul 

Afacerilor Interne 

http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=20486
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=20486
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=20484
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=20484
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6.  PLx nr. 

713/2022 

Proiectul de Lege pentru 

completarea art.28 din Legea 

nr.290/2004 privind cazierul 

judiciar 

Cameră 

decizională 

09.11.2022 AVIZ termen de 

depunere a 

amendamentelor: 

17.11.2022; 

termen de 

depunere a 

raportului:  

29.11.2022 

Invitați: 

Ministerul 

Afacerilor Interne 

  

PREȘEDINTE 

IOAN-SABIN SĂRMAȘ 

http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=20250
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=20250

