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Parlamentul României 

Camera Deputaților 

Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor 

 

Ordinea de zi 22 aprilie 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.22/2020 

Proiectul de Lege pentru 

aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului 

nr.73/2019 privind siguranţa 

feroviară 

Cameră 

decizională 

18.02.2020 AVIZ termen de 

depunere a 

amendamentelor: 

02.03.2020; 

termen de 

depunere a 

raportului:  

12.03.2020 

Invitați: 

 

 

Ministerul 

Transporturilor, 

Infrastructurii și 

Comunicațiilor  

 

2.  PLx 

nr.27/2020 

Proiectul de Lege privind 

aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului 

nr.76/2019 pentru 

prorogarea unor termene 

prevăzute la art.24 alin.(51) 

şi (61) din Legea 

nr.362/2018 privind 

asigurarea unui nivel comun 

ridicat de securitate a 

reţelelor şi sistemelor 

informatice, precum şi a 

termenului prevăzut la art.II 

din Ordonanţa Guvernului 

nr.2/2019 pentru 

modificarea şi completarea 

Legii nr.362/2018 privind 

asigurarea unui nivel comun 

ridicat de securitate a 

Cameră 

decizională 

18.02.2020 RAPORT termen de 

depunere a 

amendamentelor: 

02.03.2020; 

termen de 

depunere a 

raportului:  

12.03.2020 

Invitați: 

 

 

Secretariatul 

General al 

Guvernului 

 

Centrul Național 

de Răspuns la 

Incidente de 

Securitate 

Cibernetică – 

CERT-RO 

 

http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=18333
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=18333
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=18344
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=18344
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reţelelor si sistemelor 

informatice 

3.  PLx 

nr.38/2020 

Proiectul de Lege pentru 

modificarea și completarea 

Legii nr.227/2018 privind 

aprobarea Programului de 

susținere pentru activitatea 

de reproducție, incubație și 

de creștere în sectorul 

avicol 

Cameră 

decizională 

18.02.2020 AVIZ termen de 

depunere a 

amendamentelor: 

02.03.2020; 

termen de 

depunere a 

raportului:  

12.03.2020 

Invitați: 

 

Ministerul 

Agriculturii și 

Dezvoltării 

Rurale 

4.  PLx 

nr.57/2020 

Proiectul de Lege pentru 

modificarea art.116, 

alin.(1), lit.c din Legea 

nr.8/1996 privind drepturile 

de autor și drepturile conexe 

Cameră 

decizională 

18.02.2020 AVIZ termen de 

depunere a 

amendamentelor: 

02.03.2020; 

termen de 

depunere a 

raportului:  

12.03.2020 

Invitați: 

 

Ministerul 

Culturii 

5.  PLx 

nr.72/2020 

Proiectul de Lege pentru 

respingerea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului 

nr.26/2020 privind 

modificarea şi completarea 

unor acte normative în 

materia alegerilor pentru 

Senat şi Camera 

Deputaţilor, precum şi unele 

măsuri pentru buna 

organizare şi desfăşurare a 

alegerilor parlamentare 

anticipate 

Cameră 

decizională 

24.02.2020 AVIZ termen de 

depunere a 

amendamentelor: 

03.03.2020; 

termen de 

depunere a 

raportului:  

10.03.2020 

 

6.  Plx 

nr.73/2020 

Propunerea legislativă 

pentru modificarea și 

completarea Legii nr.262/7 

decembrie 2011 pentru 

Prima Cameră 

sesizată 

25.03.2020 Raport comun  

alaturi de  

Comisia pentru 

învățământ, știință, 

termen de 

depunere a 

amendamentelor: 

31 martie 2020; 

Invitati: 

 

Ministerul 

http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=18093
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=18093
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=18354
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=18354
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=18373
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=18373
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=18380
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=18380
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ratificarea Acordului dintre 

România și Agenția Spațială 

Europeană (ESA) privind 

aderarea României la 

Conveția pentru înființarea 

Agenției Spațiale Europene 

și termenii și condițiile 

aferente, semnat la 

București la 20 ianuarie 

2011, pentru aderarea 

României la Convenția 

pentru înființarea Agenției 

Spațiale Europene, semnat 

la Paris la 30 mai 1975, 

pentru aderarea României la 

acordul pentru statele părți 

la Convenția pentru 

înființarea Agenției Spațiale 

Europene și Agenția 

Spațială Europeană privind 

protecția și schimbul de 

informații clasificate, 

semnate la Paris, la 19 

august 2002 

tineret și sport  

termen de 

depunere a 

raportului:  

6 aprilie 2020 

Educației și 

Cercetării 

 

Agenția  

Spațială 

Română 

 

 

 

 

 

 

PREȘEDINTE 

 

CORNEL ZAINEA 


