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Parlamentul României 
Camera Deputaților 
Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor 
 

Ordine de zi 3 decembrie 2019 
 

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.403/2019 

Proiectul de Lege pentru 
aprobarea Ordonanței de 
urgență a Guvernului 
nr.46/2019 privind operarea 
Sistemului de avertizare a 
populaţiei în situaţii de 
urgenţă „RO-ALERT” 

Cameră 
decizională 

02.10.2019 Raport comun 
alături de 
Comisia pentru 
administraţie publică 
şi amenajarea 
teritoriului și 
Comisia pentru 
apărare, ordine 
publică şi siguranţă 
naţională 

 

termen de 
depunere a 
amendamentelor:  
09.10.2019; 
termen de 
depunere a 
raportului:  
16.10.2019   
 
 

Invitați: 
Ministerul 
Afacerilor 
Interne 
 
Ministerul 
Transporturilor, 
Infrastructurii și 
Comunicațiilor  
 
Autoritatea 
Națională pentru 
Administrare și 
Reglementare în 
Comunicații 
 
Serviciul de 
Telecomunicații 
Speciale 

2.  PLx 

nr.422/2019 

Proiectul de Lege privind 
aprobarea Ordonanței de 
urgență a Guvernului 
nr.62/2019 pentru 
modificarea și completarea 

Cameră 
decizională 

09.10.2019 Raport comun alături 
de  
Comisia pentru 
industrii şi servicii și 
Comisia juridică, de 

termen de 
depunere a 
amendamentelor:
14.10.2019; 
termen de 

Invitați: 
Ministerul 
Afacerilor 
Interne 
 

http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=18051
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=18051
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=18082
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=18082
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Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr.34/2008 
privind organizarea și 
funcționarea Sistemului 
național unic pentru apeluri 
de urgență și pentru 
completarea Ordonanței de 
urgență a Guvernului 
nr.111/2011 privind 
comunicațiile electronice 

disciplină şi 
imunităţi. 

 

depunere a 
raportului:  
16.10.2019 

Ministerul 
Transporturilor, 
Infrastructurii și 
Comunicațiilor  
 
 
Autoritatea 
Națională pentru 
Administrare și 
Reglementare în 
Comunicații 
 

3. PLx nr. 

468/2019 

Propunerea legislativă 
privind instituirea 
sistemului „Alertă Copil” 

Prima Cameră 
sesizată 

12.11.2019 Raport comun alături 
de  
Comisia pentru 
cultură, arte, 
mijloace de 
informare în masă  și  
Comisia pentru 
apărare, ordine 
publică şi siguranţă 
naţională 

 

termen de 
depunere a 
amendamentelor:  
18.11.2019; 
termen de 
depunere a 
raportului:  
21.11.2019 
45 zile pentru 
Camera 
Deputaților ca 
primă Cameră 
sesizată  
Data la care se 
împlinește 
termenul 
constituțional 
pentru dezbatere 
și vot final: 
25.12.2019 

Invitați: 
Ministerul 
Afacerilor 
Interne 
 

http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=17994
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=17994
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4. 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 

Invitați: 
 
 
Ministerul 
Transporturilor, 
Infrastructurii și 
Comunicațiilor  
 

5. 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 

Invitați: 
 
 
Ministerul 
Transporturilor, 
Infrastructurii și 
Comunicațiilor  
 

 
 

PREȘEDINTE 
 

CĂTĂLIN DRULĂ 

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
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

