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Parlamentul României 

Camera Deputaților 

Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor 

 

Ordinea de zi 1 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.403/2021 

Propunere legislativă pentru 

modificarea şi completarea 

Legii nr.52/2003 privind 

transparenţa decizională în 

administraţia publică 

Cameră 

decizională 

27.09.2021 RAPORT 

COMUN  

alături de  

Comisia juridică, 

de disciplină și 

imunități  

și  

Comisia pentru 

administrație 

publică și 

amenajarea 

teritoriului 

termen de 

depunere a 

amendamentelor: 

07.10.2021; 

termen de 

depunere a 

raportului:  

19.10.2021 

Invitați: 

Ministerul 

Dezvoltării, 

Lucrărilor Publice 

și Administrației 

 

2.  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 

 

 

http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=19520
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=19520
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
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3.  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 

4.  PLx 

nr.561/2022 

Proiect de Lege privind 

reglementarea tichetelor 

sociale pe suport electronic 

Cameră 

decizională 

05.10.2022 Raport comun 

alături de  

Comisia pentru 

buget, finanţe şi 

bănci și  

Comisia pentru 

muncă şi protecţie 

socială 

termen de 

depunere a 

amendamentelor: 

12.10.2022; 

termen de 

depunere a 

raportului:  

19.10.2022 

Invitați: 

Ministerul 

Finanțelor 

5.  PLx nr. 

638/2022 

Propunerea legislativă pentru 

modificarea şi completarea 

Legii 69/2000 a educaţiei 

fizice şi sportului 

Cameră 

decizională 

18.10.2022 AVIZ termen de 

depunere a 

amendamentelor: 

25.10.2022; 

termen de 

depunere a 

raportului:  

02.11.2022 

Invitați:  

Ministerul 

Sportului 

 

6.  PLx nr. 

665/2022 

Propunerea legislativă pentru 

modificarea și completarea 

Legii nr.448/2006 privind 

protecția și promovarea 

drepturilor persoanelor cu 

handicap 

Cameră 

decizională 

25.10.2022 AVIZ termen de 

depunere a 

amendamentelor: 

03.11.2022; 

termen de 

depunere a 

raportului:  

16.11.2022 

Invitați:  

Ministerul Muncii 

și Solitarității 

Sociale 

 

 

PREȘEDINTE 

IOAN-SABIN SĂRMAȘ 

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=20327
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=20327
https://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=2&leg=2020&cam=2&pag=comp20221004
https://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=2&leg=2020&cam=2&pag=comp20221004
https://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=2&leg=2020&cam=2&pag=comp20221004
https://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=7&leg=2020&cam=2&pag=comp20221004
https://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=7&leg=2020&cam=2&pag=comp20221004
https://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=7&leg=2020&cam=2&pag=comp20221004
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=20157
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=20157
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=20429
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=20429

