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ORDINEA DE ZI 
a lucrărilor comisiei din  luna ianuarie 2009 

 
Nr.
crt. 

Nr.înregis
trare 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 PL.x 370/ 
17.06.2008 
 

Proiectul de Lege pentru aprobarea 
OUG nr.38/2008 pentru 
modificarea şi completarea Legii 
nr.59/1934 asupra cecului 

Cameră 
decizională 

18.06.2008 aviz 26 iunie – termen de 
depunere a 

amendamentelor 
5 septembrie  - termen 
de depunere a raportului 

 

2 PL.x. 371/ 
17.06.2008 

Proiectul de Lege pentru aprobarea 
OUG nr.39/2008 pentru 
modificarea şi completarea Legii 
nr.58/1934 asupra cambie şi 
biletului la ordin 

Cameră 
decizională 

18.06.2008 aviz 26 iunie – termen de 
depunere a 

amendamentelor 
5 septembrie  - termen 
de depunere a raportului 

 

3 PL.x 637/ 
04.11.2008 
 

Proiect de Lege pentru ratificarea 
Protocolului adiţional la Convenţia 
Consiliului Europei privind 
criminalitatea informatică referitor 
la incriminarea actelor de natură 
rasistă şi xenofobă comise prin 
intermediul sistemelor informatice, 
adoptat la Strasbourg la data de 28 
ianuarie 2003 

Prima cameră 
sesizată 

10.11.2008 aviz 26 noiembrie - termen 
de depunere a 

amendamentelor 
3 decembrie  - termen 

de depunere a raportului 

 



4 PLx 499/ 
08.09.2008 

Propunerea legislativă privind 
emiterea, acordarea şi utilizarea de 
tichete pentru stimularea utilizării 
tehnologiei informaţiei 

Cameră 
decizională 

09.09.2008 Raport 
comun cu 
Comisia 
pentru 
buget, 

finanţe şi 
bănci 

20 octombrie - termen 
de depunere a 

amendamentelor 
20 noiembrie - termen 

de depunere a raportului 

 

5 PLx 519/ 
08.09.2008 

Propunere legislativă privind 
protecţia consumatorilor care 
achiziţionează produse prin 
intermediul internetului 

Cameră 
decizională 

09.09.2008 Raport 
comun cu 
Comisia 
pentru 

industrii şi 
servicii 

16 octombrie - termen 
de depunere a 

amendamentelor 
30 octombrie - termen 

de depunere a raportului 

 

6 PLx 556/ 
24.09.2008 

Proiect de Lege privind aprobarea 
OUG nr.60/2008 pentru 
modificarea şi completarea OUG 
nr.79/2002 privind cadrul general 
de reglementare a comunicaţiilor 

Cameră 
decizională 

29.09.2008 Raport 9 octombrie - termen de 
depunere a 

amendamentelor 
23 octombrie - termen 

de depunere a raportului 
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