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Parlamentul României 

Camera Deputaților 

Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor 

 

Ordinea de zi 2 iunie 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  

nr. 271/2020 

Proiect de Lege pentru 

aprobarea Ordonanței de 

urgență a Guvernului 

nr.73/2020 privind 

desemnarea Serviciului de 

Telecomunicații Speciale ca 

integrator de servicii de 

comunicații critice destinate 

autorităților publice cu 

atribuții în managementul 

situațiilor de urgență 

 

Prima Cameră 

sesizată 

21.05.2020 Raport comun alături 

de Comisia pentru 

apărare, ordine 

publică și siguranță 

națională 

termen de 

depunere a 

amendamentelor: 

25.05.2020; 

termen de 

depunere a 

raportului:  

26.05.2020   

Invitați: 

Ministerul 

Transporturilor, 

Infrastructurii și 

Comunicațiilor 

 

 

Serviciul de 

Telecomunicatii 

Speciale 

 

2.  PLx 

nr.36/2020 

Proiectul de Lege pentru 

completarea Ordonanței de 

urgență a Guvernului 

nr.34/2008 privind 

organizarea și funcționarea 

Sistemului național unic 

pentru apeluri de urgență  

Cameră 

decizională 

18.02.2020 RAPORT comun 

alături de Comisia 

pentru industrii și 

servicii 

termen de 

depunere a 

amendamentelor: 

02.03.2020; 

termen de 

depunere a 

raportului:  

12.03.2020 

Invitați: 

Ministerul 

Transporturilor, 

Infrastructurii și 

Comunicațiilor  

 

 

3.  PLx 

nr.241/2020 

Proiect de Lege privind 

aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului 

nr.39/2020 pentru 

completarea Legii 

nr.455/2001 privind 

Cameră 

decizională 

06.05.2020 Raport comun alături 

de Comisia pentru 

apărare, ordine 

publică și siguranță 

națională 

termen de 

depunere a 

amendamentelor: 

14.05.2020; 

termen de 

depunere a 

raportului:  

Invitați: 

Autoritatea 

pentru 

Digitalizarea 

României 

 

http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=18626
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=18626
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=18351
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=18351
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=18557
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=18557


2 

 

semnătura electronică 21.05.2020   Serviciul de 

Telecomunicatii 

Speciale 

 

4.  PLx  

nr. 256/2020 

Proiect de Lege pentru 

aprobarea Ordonanţei de 

urgenţã a Guvernului 

nr.38/2020 privind 

utilizarea înscrisurilor în 

formă electronică la nivelul 

autorităţilor şi instituţiilor 

publice 

Cameră 

decizională 

14.05.2020 Raport comun alături 

de Comisia pentru 

administrație publică 

și amenajarea 

teritoriului 

termen de 

depunere a 

amendamentelor: 

20.05.2020; 

termen de 

depunere a 

raportului:  

27.05.2020   

Invitați: 

 

Autoritatea 

pentru 

Digitalizarea 

României 

 

 

 

PREȘEDINTE 

 

CORNEL ZAINEA 

 

http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=18571
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=18571

