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Parlamentul României 

Camera Deputaților 

Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor 

 

Ordinea de zi 22 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.348/2020 

Proiectul de Lege pentru 

aprobarea Ordonanței de 

urgență a Guvernului 

nr.65/2020 privind unele 

măsuri pentru digitalizarea 

sistemului de coordonare și 

gestionare a fondurilor 

europene structurale și de 

investiții pentru perioada de 

programare 2014-2020 

Cameră 

decizională 

10.06.2020 Raport comun alături  

de  

Comisia pentru 

buget, finanțe și 

bănci 

termen de 

depunere a 

amendamentelor: 

17.06.2020; 

termen de 

depunere a 

raportului:  

23.06.2020 

Invitați: 

 

Ministerul 

Fondurilor 

Europene 

 

Autoritatea 

pentru 

Digitalizarea 

României 

 

2.  PLx nr. 

336/2020 

Proiectul de Lege pentru 

modificarea art.19 lit.a) din 

Ordonanța de urgență a 

Guvernului nr.49/2019 

privind activitățile de 

transport alternativ cu 

autoturism şi conducător 

auto 

Cameră 

decizională 

03.06.2020 Raport comun alături 

de Comisia pentru 

transporturi şi 

infrastructură   

termen de 

depunere a 

amendamentelor: 

10.06.2020; 

termen de 

depunere a 

raportului:  

16.06.2020 

Invitați: 

Ministerul 

Transporturilor, 

Infrastructurii și 

Comunicațiilor  

 

3.  PLx nr. 

327/2020  

Proiectul de Lege privind 

aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului 

nr.62/2020 pentru adoptarea 

unor măsuri în domeniul 

Cameră 

decizională 

03.06.2020 AVIZ termen de 

depunere a 

amendamentelor: 

10.06.2020; 

termen de 

depunere a 

Invitați: 

Ministerul 

Economiei, 

Energiei și 

Mediului de 

http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=18672
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=18672
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=18435
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=18435
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=18653
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=18653
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societăților, în vederea 

desfășurării reuniunilor 

organelor statutare 

raportului:  

16.06.2020 

Afaceri 

4.  PLx nr. 

328/2020 

Proiectul de Lege privind 

aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului 

nr.63/2020 pentru 

organizarea și desfășurarea 

unor campanii de informare 

publică în contextul situației 

epidemiologice determinate 

de răspândirea COVID-19 

Cameră 

decizională 

03.06.2020 AVIZ termen de 

depunere a 

amendamentelor: 

09.06.2020; 

termen de 

depunere a 

raportului:  

10.06.2020 

Invitați: 

Autoritatea 

pentru 

Digitalizarea 

României 

 

5.  PLx nr. 

275/2020 

Propunerea legislativă 

privind digitalizarea 

învățământului românesc   

Prima Cameră 

sesizată 

10.06.2020 AVIZ termen de 

depunere a 

amendamentelor: 

17.06.2020; 

termen de 

depunere a 

raportului:  

23.06.2020 

Invitați: 

Ministerul 

Educației și 

Cercetării 

6.  PLx 

nr.346/2020 

Proiectul de Lege pentru 

aprobarea Ordonanței de 

urgență a Guvernului 

nr.61/2020 privind 

completarea Legii 

cadastrului și a publicității 

imobiliare nr.7/1996 și 

pentru modificarea și 

completarea Ordonanței de 

urgență a Guvernului 

nr.57/2019 privind Codul 

administrativ 

Cameră 

decizională 

10.06.2020 AVIZ termen de 

depunere a 

amendamentelor: 

17.06.2020; 

termen de 

depunere a 

raportului:  

23.06.2020 

Invitați: 

 

Ministerul 

Lucrărilor 

Publice, 

Dezvoltării și 

Administrației 

 

Agenția 

Națională de 

Cadastru și 

Publicitate 

Imobiliară 

http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=18654
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=18654
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=18625
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=18625
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=18670
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=18670


3 

 

7.  COM (2020) 

550 

Comunicare a Comisiei 

către Parlamentul European, 

Consiliu, Comitetul 

Economic și Social 

European și Comitetul 

Regiunilor – Turism și 

transport în 2020 și ulterior 

– document nelegislativ 

 09.06.2020 Proiect de opinie Termen depunere 

proiect de opinie: 

23.06.2020  

 

 

PREȘEDINTE 

 

CORNEL ZAINEA 

http://www.cdep.ro/eu/examinare_pck2015.fisa_examinare?eid=627
http://www.cdep.ro/eu/examinare_pck2015.fisa_examinare?eid=627

