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Parlamentul României 

Camera Deputaților 

Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor 

 

Ordinea de zi 26 martie 2020 

Studiu individual 

 

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.181/2019 

Propunerea legislativă 

privind stabilirea unor 

măsuri de punere în aplicare 

a Regulamentului (UE) 

nr.910/2014 al 

Parlamentului European şi 

al Consiliului din 23 iulie 

2014 privind identificarea 

electronică şi serviciile de 

încredere pentru tranzacţiile 

electronice pe piaţa internă, 

de abrogare a Directivei 

1999/93/CE şi de stabilire a 

modalităţilor de accesare a 

serviciilor publice on-line 

Cameră 

decizională 

28.03.2019 RAPORT comun 

alături de 

Comisia juridică, de 

disciplină şi 

imunităţi 

termen de 

depunere a 

amendamentelor: 

03.04.2019; 

termen de 

depunere a 

raportului:  

09.04.2019 

 

2.   Raportul de activitate al 

Autorității Naționale pentru 

Administrare și 

Reglementare în 

Comunicații pe anul 2018 

Camera 

Deputaților 

+ 

Senat 

25.09.2019 RAPORT comun 

alături de  Comisia 

economică, industrii 

și servicii și Comisia 

pentru comunicații și 

tehnologia 

informației din Senat 

Termen pentru 

depunerea 

raportului comun:  

24 octombrie 

2019 

 

 

http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=17789
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=17789
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3.  PLx 

nr.475/2019 

Proiectul de Lege privind 

identificarea electronică şi 

serviciile de încredere 

pentru tranzacţiile 

electronice 

Cameră 

decizională 

22.10.2019 RAPORT comun 

alături de Comisia 

juridică, de 

disciplină şi 

imunităţi 

termen de 

depunere a 

amendamentelor:  

29.10.2019; 

termen de 

depunere a 

raportului:  

05.11.2019 

 

 

 

4.  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 

  

 

5.  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 

reţelelor si sistemelor 

Cameră 

decizională 

18.02.2020 RAPORT termen de 

depunere a 

amendamentelor: 

02.03.2020; 

termen de 

depunere a 

raportului:  

12.03.2020 

 

 

http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=18120
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=18120
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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informatice 

6.  PLx 

nr.30/2020 

Proiectul de Lege privind 

măsuri de punere în aplicare 

a cerințelor specificate a fi 

implementate la nivel 

național de Regulamentul 

UE nr.910/2014 al 

Parlamentului European şi 

al Consiliului din 23 iulie 

2014 privind identificarea 

electronică şi serviciile de 

încredere pentru tranzacţiile 

electronice pe piaţa internă 

și de abrogare a Directivei 

1999/93/CE  

Cameră 

decizională 

18.02.2020 RAPORT comun 

alături de Comisia 

juridică, de 

disciplină şi 

imunităţi 

termen de 

depunere a 

amendamentelor: 

02.03.2020; 

termen de 

depunere a 

raportului:  

12.03.2020 

 

 

7.  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 

 

8.  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 

 

http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=18016
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=18016
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=18093
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=18093
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9.  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 

 

10.  PLx 

nr.62/2020 

Proiectul de Lege pentru 

modificarea şi completarea 

Legii nr.217/2003 pentru 

prevenirea şi combaterea 

violenţei domestice 

Cameră 

decizională 

18.02.2020 AVIZ termen de 

depunere a 

amendamentelor: 

02.03.2020; 

termen de 

depunere a 

raportului:  

12.03.2020 

 

11.  PLx 

nr.63/2020 

Proiectul de Lege pentru 

completarea Legii 

nr.176/2010 privind 

integritatea în exercitarea 

funcțiilor și demnităților 

publice, pentru modificarea 

și completarea Legii 

nr.144/2007 privind 

înființarea, organizarea și 

funcționarea Agenției 

Naționale de Integritate, 

precum și pentru 

modificarea și completarea 

altor acte normative 

Cameră 

decizională 

18.02.2020 AVIZ termen de 

depunere a 

amendamentelor: 

02.03.2020; 

termen de 

depunere a 

raportului:  

12.03.2020 

 

12.  PLx 

nr.72/2020 

Proiectul de Lege pentru 

respingerea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului 

nr.26/2020 privind 

modificarea şi completarea 

Cameră 

decizională 

24.02.2020 AVIZ termen de 

depunere a 

amendamentelor: 

03.03.2020; 

termen de 

 

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=18108
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=18108
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=18361
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=18361
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
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unor acte normative în 

materia alegerilor pentru 

Senat şi Camera 

Deputaţilor, precum şi unele 

măsuri pentru buna 

organizare şi desfăşurare a 

alegerilor parlamentare 

anticipate 

depunere a 

raportului:  

10.03.2020 

13.  PLx 

nr.82/2020 

Proiectul de Lege privind 

aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului 

nr.89/2019 pentru 

modificarea art.511 alin.(1) 

şi (4) din Ordonanţa de 

urgenţă a Guvernului 

nr.111/2011 privind 

comunicaţiile electronice şi 

modificarea unor acte 

normative 

Cameră 

decizională 

03.03.2020 Raport comun 

alături de 

Comisia pentru 

transporturi şi 

infrastructură  

și 

Comisia pentru 

buget, finanţe şi 

bănci 

 

termen de 

depunere a 

amendamentelor: 

10.03.2020; 

termen de 

depunere a 

raportului:  

17.03.2020 

 

 

14.  PLx  

nr. 83/2020 

Proiectul de Lege privind 

aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului 

nr.90/2019 privind stabilirea 

unor măsuri la nivelul 

administraţiei publice 

centrale 

Cameră 

decizională 

03.03.2020 Raport comun 

alături de 

Comisia pentru 

administraţie publică 

şi amenajarea 

teritoriului 

termen de 

depunere a 

amendamentelor: 

10.03.2020; 

termen de 

depunere a 

raportului:  

17.03.2020 

 

 

15.  PLx 

nr.96/2020 

Proiectul de Lege pentru 

aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului 

nr.22/2020 privind 

recensământul general 

agricol din România runda 

2020 

Cameră 

decizională 

10.03.2020 AVIZ termen de 

depunere a 

amendamentelor: 

17.03.2020; 

termen de 

depunere a 

raportului:  

24.03.2020 

 

http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=18388
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=18388
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=18389
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=18389
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=18408
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=18408
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16.  Plx 

nr.73/2020 

Propunerea legislativă 

pentru modificarea și 

completarea Legii nr.262/7 

decembrie 2011 pentru 

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 

Prima Camera 

sesizata 

25.03.2020 Raport comun  

alaturi de  

Comisia pentru 

învățământ, știință, 

tineret și sport 

termen de 

depunere a 

amendamentelor: 

31 martie 2020; 

 

termen de 

depunere a 

raportului:  

6 aprilie 2020 

45 zile pentru 

Camera 

Deputatilor ca 

prima Camera 

sesizata.  

Data la care se 

împlineste 

termenul 

constitutional 

pentru dezbatere 

si vot final: 

07.05.2020 

 

 

PRESEDINTE 

 

CORNEL ZAINEA 

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

