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Parlamentul României 
Camera Deputaților 
Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor 
 

Ordinea de zi 16 februarie 2021 
 

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.10/2021 

Proiect de Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei de 
urgenţã a Guvernului 
nr.169/2020 privind 
completarea art.3 din 
Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.63/2020 
pentru organizarea şi 
desfăşurarea unor campanii 
de informare publică în 
contextul situaţiei 
epidemiologice determinate 
de răspândirea COVID-19 

Cameră 
decizională 

02.02.2021 AVIZ termen de 
depunere a 
amendamentelor: 
11.02.2021; 
termen de 
depunere a 
raportului:  
23.02.2021 

Invitați: 
 
Autoritatea 
pentru 
Digitalizarea 
României 
 

2.  PLx 
nr.29/2021 

Proiect de Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului 
nr.190/2020 privind unele 
măsuri de asigurare a 
condiţiilor de constituire şi 
de depunere a jurământului 
de către autorităţile 
administraţiei publice locale 

Cameră 
decizională 

02.02.2021 AVIZ termen de 
depunere a 
amendamentelor: 
11.02.2021; 
termen de 
depunere a 
raportului:  
23.02.2021 

Invitați: 
Ministerul 
Dezvoltării, 
Lucrărilor 
Publice și 
Administrației 

http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=19089
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=19089
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=19116
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=19116


2 
 

3.  PLx nr. 
31/2021 

Proiect de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei de 
urgenţã a Guvernului 
nr.192/2020 pentru 
modificarea şi completarea 
Legii nr.55/2020 privind 
unele măsuri pentru 
prevenirea şi combaterea 
efectelor pandemiei de 
COVID-19, precum şi 
pentru modificarea lit.a) a 
art.7 din Legea nr.81/2018 
privind reglementarea 
activităţii de telemuncă 

Cameră 
decizională 

02.02.2021 AVIZ termen de 
depunere a 
amendamentelor: 
11.02.2021; 
termen de 
depunere a 
raportului:  
23.02.2021 

Invitați: 
Ministerul 
Educației 
 
Ministerul 
Muncii și 
Protecției 
Sociale 

4.  PLx nr. 
42/2021 

Proiect de Lege pentru 
modificarea şi completarea 
Legii nr.134/2010 privind 
Codul de procedură civilă 

Cameră 
decizională 

02.02.2021 AVIZ termen de 
depunere a 
amendamentelor: 
15.02.2021; 
termen de 
depunere a 
raportului:  
25.02.2021 

Invitați: 
Ministerul 
Justiției 

5.  PLx 
nr.85/2021 

Proiect de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei de 
urgenţã a Guvernului 
nr.206/2020 pentru 
prorogarea termenului 
prevăzut la art.22 alin.(1) 
din Legea nr.118/2019 
privind Registrul naţional 
automatizat cu privire la 
persoanele care au comis 
infracţiuni sexuale, de 
exploatare a unor persoane 

Cameră 
decizională 

09.02.2021 AVIZ termen de 
depunere a 
amendamentelor: 
18.02.2021; 
termen de 
depunere a 
raportului:  
02.03.2021 

Invitați:  
Ministerul 
Afacerilor 
Interne 

http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=19101
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=19101
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=18765
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=18765
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=19139
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=19139
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sau asupra minorilor, 
precum şi pentru 
completarea Legii 
nr.76/2008 privind 
organizarea şi funcţionarea 
Sistemului Naţional de Date 
Genetice Judiciare şi pentru 
stabilirea unor măsuri 
organizatorice de punere în 
aplicare a prevederilor 
acesteia 

 
 

PREȘEDINTE 
 

IOAN SABIN SĂRMAȘ 


