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Parlamentul României 

Camera Deputaților 

Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor 

 

Ordinea de zi 4 octombrie 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 

 

 

2.  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 

3.  PLx 

nr.480/2022 

Proiectul de Lege pentru 

aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului 

nr.82/2022 privind unele 

măsuri pentru acordarea de 

granturi din fonduri externe 

Cameră 

decizională 

20.09.2022 AVIZ termen de 

depunere a 

amendamentelor: 

28.09.2022; 

termen de 

depunere a 

Invitați: 

Ministerul 

Investițiilor și 

Proiectelor 

Europene 

 

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=20243
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=20260
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=20260
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nerambursabile pentru 

investiţii destinate 

capacităţilor de prestare de 

servicii şi retehnologizării, în 

vederea refacerii capacităţii 

de rezilienţă 

raportului:  

06.10.2022 

Ministerul 

Antreprenoriatului 

și Turismului 

4.  PLx 

nr.504/2022 

Proiectul de Lege pentru 

aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului 

nr.91/2022 privind unele 

măsuri pentru asigurarea 

implementării proiectelor 

contractate în cadrul 

Programului Operațional 

Competitivitate, Apelul 2, 

Acțiunea 2.3.3, din fonduri 

externe nerambursabile și 

pentru asigurarea 

sustenabilității acestora 

Cameră 

decizională 

27.09.2022 AVIZ termen de 

depunere a 

amendamentelor: 

06.10.2022; 

termen de 

depunere a 

raportului:  

18.10.2022 

Invitați: 

Ministerul 

Educației 

5.  PLx 

nr.510/2022 

Proiectul de Lege pentru 

aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului 

nr.100/2022 privind 

implementarea Planului 

național de măsuri cu privire 

la protecția și incluziunea 

persoanelor strămutate din 

Ucraina, beneficiare de 

protecție temporară în 

România, precum și pentru 

modificarea și completarea 

unor acte normative 

Cameră 

decizională 

27.09.2022 AVIZ termen de 

depunere a 

amendamentelor: 

06.10.2022; 

termen de 

depunere a 

raportului:  

18.10.2022 

Invitați: 

Secretariatul 

General al 

Guvernului 

http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=20286
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=20286
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=20276
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=20276
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6.  PLx 

nr.518/2022 

Proiectul de Lege pentru 

aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului 

nr.113/2022 privind unele 

măsuri necesare în vederea 

implementării Fondului de 

ajutor european destinat 

celor mai defavorizate 

persoane, decontarea unor 

cheltuieli privind sprijinirea 

refugiaţilor din Ucraina, 

precum şi acordarea de 

granturi din fonduri externe 

nerambursabile pentru 

investiţii destinate 

retehnologizării IMM-urilor 

Cameră 

decizională 

27.09.2022 AVIZ termen de 

depunere a 

amendamentelor: 

06.10.2022; 

termen de 

depunere a 

raportului:  

18.10.2022 

Invitați: 

Ministerul 

Investițiilor și 

Proiectelor 

Europene 

 

7.  PLx 

nr.523/2022 

Proiectul de Lege pentru 

aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului 

nr.99/2022 privind aprobarea 

Schemei de ajutor de stat 

IMM INVEST PLUS şi a 

componentelor acesteia - 

IMM INVEST ROMÂNIA, 

AGRO IMM INVEST, IMM 

PROD, GARANT 

CONSTRUCT, 

INNOVATION şi RURAL 

INVEST 

Cameră 

decizională 

27.09.2022 AVIZ termen de 

depunere a 

amendamentelor: 

06.10.2022; 

termen de 

depunere a 

raportului:  

18.10.2022 

Invitați: 

Ministerul 

Finanțelor 

 

VICEPREȘEDINTE 

BOGDAN-GRUIA IVAN 

http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=20294
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=20294
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=20302
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=20302

