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Parlamentul României 
Camera Deputaților 
Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor 
 
 
 

Ordinea de zi 26 martie 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.82/2019 

Proiectul de Lege pentru 
aprobarea Ordonanței de 
urgență a Guvernului 
nr.112/2018 privind 
accesibilitatea site-urilor 
web şi a aplicaţiilor mobile 
ale organismelor din 
sectorul public 

Cameră 
decizională 

05.03.2019 RAPORT termen de 
depunere a 
amendamentelor: 
11.03.2019; 
termen de 
depunere a 
raportului:  
18.03.2019 

Invitați: 
 
Ministerul 
Comunicațiilor 
și Societății 
Informaționale 
 

2.  PLx 

nr.123/2019 

Proiectul de Lege pentru 
aprobarea Ordonanței de 
urgență a Guvernului 
nr.6/2019 privind unele 
măsuri pentru buna 
organizare şi desfăşurare a 
alegerilor pentru membrii 
din România în Parlamentul 
European din anul 2019                              

Cameră 
decizională 

14.03.2019 AVIZ termen de 
depunere a 
amendamentelor: 
21.03.2019; 
termen de 
depunere a 
raportului:  
28.03.2019 

Invitați: 
 
Ministrul 
Afacerilor 
Interne 
 
Autoritatea 
Electorală 
Permanentă 

3.  PLx 

nr.31/2019 

Proiectul Legii arhivelor Cameră 
decizională 

11.02.2019 AVIZ Termen de 
depunere a 
amendamentelor: 
19 februarie 2019 
termen de 

Invitați: 
 
Ministrul 
Afacerilor 
Interne 

http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=17685
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=17685
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=17740
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=17740
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=17634
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=17634
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depunere a 
raportului:  
26 februarie 2019 

 
Ministerul 
Comunicațiilor 
și Societății 
Informaționale 
 
Arhivele 
Naționale ale 
României 

4.  PLx 

nr.68/2019 

Proiectul de Lege pentru 
modificarea şi completarea 
Legii nr.8/1996 privind 
dreptul de autor şi drepturile 
conexe 

Cameră 
decizională 

26.02.2019 AVIZ termen de 
depunere a 
amendamentelor:  
05.03.2019,  
termen de 
depunere a 
raportului:   
12.03.2019 

Invitați: 
 
Ministerul 
Culturii și 
Identității 
Naționale 

5.  PLx 

nr.89/2019 

Proiectul de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.2/2019 
pentru modificarea şi 
completarea Legii 
nr.362/2018 privind 
asigurarea unui nivel comun 
ridicat de securitate a 
reţelelor şi sistemelor 
informatice 

Cameră 
decizională 

05.03.2019 RAPORT termen de 
depunere a 
amendamentelor: 
11.03.2019; 
termen de 
depunere a 
raportului:  
18.03.2019 

Invitați: 
 
Ministerul 
Comunicațiilor 
și Societății 
Informaționale 
 
Centrul 
Național de 
Răspuns la 
Incidente  
de Securitate 
Cibernetică 
(CERT-RO) 

6.  PLx 

nr.80/2019 

Proiectul de Lege privind 
aprobarea Ordonanței de 

Cameră 
decizională 

05.03.2019 AVIZ termen de 
depunere a 

Invitați: 
  

http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=17664
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=17664
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=17682
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=17682
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=17683
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=17683
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urgență a Guvernului 
nr.1/2019 pentru 
modificarea şi completarea 
Legii nr.195/2018 privind 
aprobarea Programului de 
susţinere a crescătorilor de 
suine pentru activitatea de 
reproducţie 

amendamentelor: 
11.03.2019; 
termen de 
depunere a 
raportului:  
18.03.2019 

Ministerul 
Agriculturii și 
Dezvoltării 
Rurale 

7.  PLx 

nr.81/2019 

Proiectul de Lege privind 
aprobarea Ordonanței de 
urgență a Guvernului 
nr.2/2019 pentru 
modificarea şi completarea 
Legii nr.227/2018 privind 
aprobarea Programului de 
susţinere pentru activitatea 
de reproducţie, incubaţie şi 
de creştere în sectorul 
avicol 

Cameră 
decizională 

05.03.2019 AVIZ termen de 
depunere a 
amendamentelor: 
11.03.2019; 
termen de 
depunere a 
raportului:  
18.03.2019 

Invitați: 
  
Ministerul 
Agriculturii și 
Dezvoltării 
Rurale 

8.  PLx 

111/2019 

Proiectul de Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.4/2019 
privind reorganizarea 
sistemului naţional de 
clasificare a carcaselor de 
bovine, porcine şi ovine, 
precum şi monitorizarea, 
controlul şi raportarea 
preţurilor de piaţă a 
carcaselor şi a animalelor 
vii 

Cameră 
decizională 

12.03.2019 AVIZ termen de 
depunere a 
amendamentelor: 
19.03.2019; 
termen de 
depunere a 
raportului:  
26.03.2019 

Invitați: 
  
Ministerul 
Agriculturii și 
Dezvoltării 
Rurale 

 

http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=17684
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=17684
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=17718
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=17718

