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Parlamentul României 
Camera Deputaților 
Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor 
 

Proiectele de lege aflate în lucru la Comisie 
 

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. 382/2014 

Propunere legislativă privind 
administrarea şi gestionarea 
domeniului de nivel superior ".ro 
" 

Cameră 
decizională 

03.09.2014 Raport termen depunere 
amendamente: 
15.09.2014 
termen depunere 
raport: 25.09.2014 

 

09.12.2014 
transmis raport 
de respingere 
către plenul 
CD. 
 
18.03.2015 
Retrimis 
comisiei pentru 
raport 
suplimentar 
termen 
01.04.2015 

2.  Plx  

nr. 142/2015 

Propunere legislativă pentru 
abrogarea Legii nr.82 din 13 
iunie 2012 privind reţinerea 
datelor generate sau prelucrate 
de furnizorii de reţele publice de 
comunicaţii electronice destinate 
publicului, precum şi pentru 
modificarea şi completarea Legii 
nr.506/3004 privind prelucrarea 
datelor cu caracter personal şi 
protecţia vieţii private în 
sectorul comunicaţiilor 

Cameră 
decizională 

03.03.2015 Raport comun 
alături de 
Comisia 

juridică, de 
disciplină și 

imunități 

termen depunere 
amendamente: 
09.03.2015 
termen depunere 
raport: 17.03.2015 
 

10.03.2015 
transmis raport 
preliminar 
către Comisia 
juridică, de 
disciplină și 
imunități 

http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=13849
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=13849
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=14158
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=14158
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electronice, publicată în 
Monitorul Oficial nr.406/18 
iunie 2012, republicată, cu 
modificările şi completările 
ulterioare 

3 PLx 

nr.843/2015 

Proiectul de Lege privind sediul 
electronic al operatorilor 
economici 

Cameră 
decizională 

26.11.2015 Raport comun 
alături de 
Comisia 

juridică, de 
disciplină și 

imunități 

termen pentru 
depunerea 
amendamentelor: 
 8 decembrie 2015, 
termen de depunere 
a raportului:  
17 decembrie 2015 

15.06.2016 
transmis raport 
preliminar de 
respingere 
către  
Comisia 
juridică, de 
disciplină și 
imunități 

4 PLx 

nr.435/2016 

Proiectul de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.21/2016 pentru 
prorogarea unor termene 
prevăzute în Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului 
nr.18/2015 privind stabilirea 
unor măsuri necesare pentru 
asigurarea tranziţiei de la 
televiziunea analogică terestră 
la televiziunea digitală terestră 
şi implementarea serviciilor 
multimedia la nivel naţional 

Cameră 
decizională 

11.10.2016 Raport comun 
alături de 
Comisia 

pentru cultură, 
arte, mijloace 
de informare 

în masă 

termen pentru 
depunerea 
amendamentelor: 
19 octombrie 2016, 
termen de depunere 
a raportului:  
27 octombrie 2016. 
 

19.10.2016 – 
transmis raport 
preliminar 
către Comisia 
pentru cultură, 
arte, mijloace 
de informare în 
masă 

 
 
 
 
 

http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=15360
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