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Parlamentul României 
Camera Deputaților 
Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor 
 

Ordinea de zi 9 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. 
14/2021 

Proiect de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei de 
urgenţã a Guvernului 
nr.174/2020 pentru 
modificarea şi completarea 
unor acte normative care 
reglementează activitatea de 
sprijin financiar din fonduri 
externe nerambursabile, în 
contextul crizei provocate 
de 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: 
Ministerul 
Investițiilor și 
Proiectelor 
Europene  

2.  PLx 
nr.20/2021 

Proiect de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei de 
urgenţã a Guvernului 
nr.180/2020 pentru 
modificarea şi completarea 
Legii nr.136/2020 privind 
instituirea unor măsuri în 
domeniul sănătăţii publice 
în situaţii de risc 
epidemiologic şi biologic, a 
Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.158/2005 
privind concediile şi 

Cameră 
decizională 

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

Invitați: 
Ministerul 
Sănătății 

http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=19093
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=19093
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=19099
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=19099
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indemnizaţiile de asigurări 
sociale de sănătate, precum 
şi pentru stabilirea unor 
măsuri cu privire la 
acordarea concediilor 
medicale 

3.  PLx 
nr.26/2021 

Proiect de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului 
nr.187/2020 pentru 
modificarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului 
nr.144/2020 privind unele 
măsuri pentru alocarea de 
fonduri externe 
nerambursabile necesare 
desfăşurării în condiţiile de 
prevenţie a activităţilor 
didactice aferente anului 
şcolar/universitar 
2020/2021 în contextul 
riscului de infecţie cu 
coronavirus SARS-CoV-2 

Cameră 
decizională 

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

Invitați: 
 
Ministerul 
Investițiilor și 
Proiectelor 
Europene 
 
Ministerul 
Educației 

4.  PLx 
nr.32/2021 

Proiect de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei de 
urgenţã a Guvernului 
nr.193/2020 pentru 
modificarea şi completarea 
Ordonanţei Guvernului 
nr.4/2019 privind 
reorganizarea sistemului 
naţional de clasificare a 

Cameră 
decizională 

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

Invitați: 
 
Ministerul 
Agriculturii și 
Dezvoltării 
Rurale 

http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=19110
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=19110
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=19103
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=19103
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carcaselor de bovine, 
porcine şi ovine, precum şi 
monitorizarea, controlul şi 
raportarea preţurilor de 
piaţă ale carcaselor şi ale 
animalelor vii 

5.  PLx 
nr.35/2021 

Proiect de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei de 
urgenţã a Guvernului 
nr.196/2020 pentru 
modificarea şi completarea 
Legii nr.95/2006 privind 
reforma în domeniul 
sănătăţii 

Cameră 
decizională 

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

Invitați: 
Ministerul 
Sănătății 

 
PREȘEDINTE 

 
IOAN SABIN SĂRMAȘ 

http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=19111
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=19111

