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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 
Comisia pentru tehnologia informaţiei                                                            Bucureşti, 
şi comunicaţiilor                   28 aprilie 2020 
                                                                                                              

   SINTEZA 
activităţii Comisiei din 28 aprilie 2020 

Online 
 

   Lucrările ședinței Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor din 
data de 28 aprilie 2020 s-au desfășurat online și au fost prezenți 14 deputați: Zainea 
Cornel, Cîtea Vasile Dobrică Ionela Viorela, Popescu Mariana-Venera, Popescu  Pavel, 
Socotar Gheorghe-Dinu, Anton Anton,  Apjok Norbert, Cojocaru Petru-Bogdan, Cătălin 
Drulă, Moldovan Sorin Dan, Pop Andrei, Sămărtinean Cornel-Mircea, Zamfira 
Constantin-Cătălin. Au fost absenți: Pambuccian Varujan. 
           Lucrările ședinței au fost conduse de domnul deputat Cornel Zainea președinte al 
Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor. 
  
Pe ordinea de zi a ședinței s-au aflat: 
 

1. 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; 

2. PLx nr. 62/2020 - Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei domestice; 

3. 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; 

4. PLx nr.151/2020 - Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de 
urgență a Guvernului nr.71/2019 cu privire la rectificarea bugetului de stat 
pe anul 2019. 

 
 La lucrările Comisiei au participat din partea Institutului Național de Statistică 
domnul Tudorel Andrei – președinte. 

Domnul președinte Cornel  Zainea a supus la vot ordinea de zi. Cu unanimitate de 
voturi ordinea de zi a fost aprobată. 

mihaela.astafei
New Stamp



2 
 

 
1. 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 
 

Domnul președinte Cornel  Zainea a precizat că în conformitate cu prevederile art.94 
și 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Biroul permanent a trimis, Comisiei pentru 
tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor, spre dezbatere și avizare, în procedură de 
urgență, proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.22/2020 privind recensământul general agricol din România runda 2020. 

În continuare domnul președinte Cornel Zainea a propus avizarea favorabilă a 
proiectului de lege. Cu unanimitate de voturi (13 voturi pentru) proiectul de lege a fost 
avizat favorabil. 

 
2. 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 

 
Domnul președinte Cornel Zainea a precizat că în temeiul dispoziţiilor art. 94 

din Regulamentul Camerei Deputaţilor Comisia pentru tehnologia informaţiei şi 
comunicaţiilor și Comisia pentru industrii și servicii au fost sesizate, spre dezbatere în 
fond, cu proiectul de Lege pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului 
nr.34/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului național unic pentru apeluri de 
urgență. Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat tacit iniţiativa legislativă 
în şedinţa din 10 februarie 2020.  

În continuare domnul președinte Cornel Zainea a propus respingerea proiectului de 
lege și transmiterea unui raport preliminar către Comisia pentru industii și servicii, 
comisie alături de care am fost sesizați în fond. Cu unanimitate de voturi (13 voturi 
pentru) propunerea domnului președinte a fost adoptată. 

 
3. PLx nr. 62/2020 - Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei domestice 
 

Domnul președinte Cornel Zainea a precizat că în conformitate cu prevederile art.94 
din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Biroul permanent a trimis, Comisiei pentru 
tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor, spre dezbatere și avizare , proiectul de Lege 
pentru modificarea şi completarea Legii nr.217/2003 pentru prevenirea şi combaterea 
violenţei domestice.  
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În continuare domnul președinte Cornel Zainea a propus avizarea favorabilă a 
proiectului de lege. Cu unanimitate de voturi (13 voturi pentru) proiectul de lege a fost 
avizat favorabil. 

 
4. PLx nr.151/2020 - Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de 

urgență a Guvernului nr.71/2019 cu privire la rectificarea bugetului de stat 
pe anul 2019 

 
Domnul președinte Cornel Zainea a precizat că în conformitate cu prevederile art.21 

din Regulamentul activităților comune ale Camerei Deputaților și Senatului, republicat, 
Biroul permanent al Camerei Deputaților și Biroul permanent al Senatului reunite în 
ședință comună în data de 23 aprilie 2020 au hotărât să transmită, spre avizare, Comisiei 
pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor din Camera Deputaţilor, respectiv 
Comisiei pentru comunicații și tehnologia informației din Senat, proiectul de Lege pentru 
aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.71/2019 cu privire la rectificarea 
bugetului de stat pe anul 2019.  

Domnul deputat Gheorghe-Dinu Socotar a menționat că este vorba de retificarea 
bugetului de stat pe anul 2019 iar această ordonanță și-a produs efectele. 

În continuare domnul președinte Cornel Zainea a propus avizarea favorabilă a 
proiectului de lege. Cu unanimitate de voturi (13 voturi pentru) proiectul de lege a fost 
avizat favorabil. 

 
 
 

 
 

Președinte, 
Cornel Zainea 
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