
Parlamentul României 
Camera Deputaților 
Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor 

ORDINEA DE ZI 
a lucrărilor comisiei din 5 martie 2013 

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.217/2012 Propunerea legislativă privind 
colectarea şi stocarea datelor 
necesare identificării clienţilor 
serviciilor de comunicaţii 
electronice furnizate prin 
intermediul cartelelor preplatite 
 
 

Cameră 
decizională 

31.05.2012 Raport Termen de 
depunere 
amendamente: 
11 .06.2012, 
 
Termen de 
depunere a 
raportului: 
20 .06. 2012 

 

2 Plx nr.433/2012 Propunere legislativă pentru 
modificarea și completarea 
Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr.34/2008 privind 
organizarea și funcționarea 
Sistemului național unic pentru 
apeluri de urgență 
 
 

Cameră 
decizională 

15.10.2012 Raport 
comun 

alături de 
Comisia 
pentru 

industrii și 
servicii 

Termen de 
depunere 
amendamente: 
23.10. 2012 
 
Termen de 
depunere a 
raportului: 
31.10. 2012 

 

3 Plx nr.62/2013 Proiectul  de  Lege  privind  
aprobarea  Ordonanţei  de  
urgenţă  a Guvernului nr.82/2012 
pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative 
privind evidenţa persoanelor, 
actele de identitate ale cetăţenilor 
români, precum şi actele de 
rezidenţă ale cetăţenilor statelor 
membre ale Uniunii Europene şi 
Spaţiului Economic European 
rezidenţi în România 

Cameră 
decizională 

25.02.2013 Raport 
comun 

alături de 
Comisia 
pentru 

administrați
e publică, 

amenajarea 
teritoriului 
și echilibru 

ecologic 

Termen de 
depunere 
amendamente: 
04.03.2013,  
termen de 
depunere a 
raportului: 
12.03.2013 

În ședința Biroului 
Permanent din data 
de 04.03.2013 a fost 
aprobată solicitarea 
Comisiei IT&C de a 
întocmi un raport 
comun alături de 
Comisia pentru 
administrație 
publică, amenajarea 
teritoriului și 
echilibru ecologic 

http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=12459
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=12562
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=13090
mihaela.astafei
New Stamp



4 Plx nr.42/2013 Proiectul de Lege privind 
formalităţile de raportare 
aplicabile navelor la sosirea în 
şi/sau la plecarea din porturile 
româneşti 

Cameră 
decizională 

19.02.2013 Aviz Termen de 
depunere 
amendamente
: 25 .02. 2013,  
termen de 
depunere a 
raportului: 
05.03. 2013 

 

5 E3- 

COM (2012) 669 

final 

Comunicarea Comisiei către 
Parlamentul European, Consiliu, 
Comitetul Economic şi Social 
European şi Comitetul Regiunilor 
– Regândirea educaţiei: investiţii 
în competenţe pentru rezultate 
socio-economice mai bune  

 21.02.2013 Fond Termen de 
depunere a 
proiectului de 
opinie: 
15.03.2013 

 

6 Diverse       

 
PREȘEDINTE,  

 
DANIEL VASILE OAJDEA 

http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=13070

