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Parlamentul României 
Camera Deputaților 
Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor 
 

Ordinea de zi 2 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.421/2019 

Proiectul de Lege privind 
facturarea electronică în 
domeniul achiziţiilor 
publice 

Cameră 
decizională 

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

 

termen de 
depunere a 
amendamentelor:
14.10.2019; 
termen de 
depunere a 
raportului:  
16.10.2019 

Invitați: 
 
Ministerul 
Finanțelor 
Publice 
 
Ministerul 
Transporturilor, 
Infrastructurii și 
Comunicațiilor  

2.  PLx 

nr.426/2019 

Proiectul de Lege pentru 
aprobarea Ordonanței de 
urgență a Guvernului 
nr.54/2019 privind 
instituirea unor măsuri în 
domeniul comunicaţiilor 
electronice şi al 
infrastructurii fizice a 
reţelelor de comunicaţii 
electronice 

Cameră 
decizională 

09.10.2019 Raport comun alături 
de  
Comisia juridică, de 
disciplină şi 
imunităţi. 

 

termen de 
depunere a 
amendamentelor:
15.10.2019; 
termen de 
depunere a 
raportului:  
22.10.2019 

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

http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=18078
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=18078
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=18087
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=18087
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3.  PLx 

nr.532/2019 

Proiectul de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.5/2019 
pentru prorogarea unui 
termen prevăzut în art.2 
alin.(1) din 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 

29.10.2019 Raport comun alături 
de 
 Comisia pentru 
cultură, arte, 
mijloace de 
informare în masă   

termen de 
depunere a 
amendamentelor:  
12.11.2019; 
termen de 
depunere a 
raportului:  
26.11.2019 

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

4.  PLx 

nr.544/2019 

Proiectul de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.23/2019 
pentru modificarea art.137 
alin.(1) din Ordonanța de 
urgență a Guvernului 
nr.111/2011 privind 
comunicațiile electronice 

Cameră 
decizională 

29.10.2019 Raport comun alături 
de  
Comisia juridică, de 
disciplină şi 
imunităţi 

termen de 
depunere a 
amendamentelor:  
12.11.2019; 
termen de 
depunere a 
raportului:  
26.11.2019 

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

5.  PLx 

nr.548/2019 

Proiectul de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.27/2019 
pentru modificarea și 

Cameră 
decizională 

29.10.2019 Raport termen de 
depunere a 
amendamentelor:  
12.11.2019; 

Invitați: 
 
Ministerul 
Transporturilor, 

http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=18155
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=18155
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=18164
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=18164
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=18168
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=18168
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completarea Ordonanței de 
urgență a Guvernului 
nr.13/2013 privind serviciile 
poștale 

termen de 
depunere a 
raportului:  
26.11.2019 

Infrastructurii și 
Comunicațiilor  
 
 
Autoritatea 
Națională pentru 
Administrare și 
Reglementare în 
Comunicații 
 

 
 

PREȘEDINTE 
 

CĂTALIN DRULĂ 


