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Parlamentul României 
Camera Deputaților 
Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor 
 

Ordinea de zi 25 februarie 2020 
 

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 

112/2019 

Proiectul Legii manualului 
şcolar 

Cameră 
decizională 

12.03.2019 AVIZ termen de 
depunere a 
amendamentelor: 
19.03.2019; 
termen de 
depunere a 
raportului:  
26.03.2019 

Invitați: 
 
Ministerul 
Educației 
Naționale și 
Cercetării 

2.  PLx 

nr.422/2019 

Proiectul de Lege privind 
aprobarea Ordonanței de 
urgență a Guvernului 
nr.62/2019 pentru 
modificarea și completarea 
Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr.34/2008 
privind organizarea și 
funcționarea Sistemului 
național unic pentru apeluri 
de urgență și pentru 
completarea Ordonanței de 
urgență a Guvernului 
nr.111/2011 privind 
comunicațiile electronice 

Cameră 
decizională 

09.10.2019 RAPORT comun 
alături de Comisia 
pentru industrii şi 
servicii și Comisia 

juridică, de 
disciplină şi 
imunităţi. 

 

termen de 
depunere a 
amendamentelor:
14.10.2019; 
termen de 
depunere a 
raportului:  
16.10.2019 

 

http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=17721
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=17721
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=18082
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=18082
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3.  PLx nr. 

628/2019 

Proiectul de Lege privind 
incubatoarele și 
acceleratoarele de afaceri 

Cameră 
decizională 

03.12.2019 AVIZ termen de 
depunere a 
amendamentelor:  
10.12.2019; 
termen de 
depunere a 
raportului:  
17.12.2019 

Invitați: 
Ministerul 
Economiei, 
Energiei și 
Mediului de 
Afaceri 

4.  PLx nr. 

93/2019 

Proiectul de Lege pentru 
aprobarea Ordonanței de 
urgență a Guvernului 
nr.114/2018 privind 
instituirea unor măsuri în 
domeniul investiţiilor 
publice şi a unor măsuri 
fiscal-bugetare, modificarea 
şi completarea unor acte 
normative şi prorogarea 
unor termene 

Cameră 
decizională 

07.03.2019 RAPORT comun 
alături de 

Comisia pentru 
buget, finanțe și 

bănci și 
Comisia pentru 

muncă și protecție 
socială 

termen de 
depunere a 
amendamentelor: 
14.03.2019; 
termen de 
depunere a 
raportului:  
21.03.2019 

Invitați: 
 
 
Ministerul 
Transporturilor, 
Infrastructurii și 
Comunicațiilor  
 

5.  PLx. nr. 

14/2020 

Proiectul de Lege pentru 
respingerea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului 
nr.1/2020 privind unele 
măsuri fiscal-bugetare și 
pentru modificarea și 
completarea unor acte 
normative 

Cameră 
decizională 

11.02.2020 RAPORT comun 
alături de 

Comisia pentru 
buget, finanțe și 

bănci și 
Comisia pentru 

muncă și protecție 
socială 

termen de 
depunere a 
amendamentelor: 
18.02.2020; 
termen de 
depunere a 
raportului:  
25.02.2020 

Invitați: 
 
 
Ministerul 
Transporturilor, 
Infrastructurii și 
Comunicațiilor  
 

 
Președinte 

Cornel Zainea 

http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=18218
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=18218
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=17708
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=17708
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=18327
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=18327

