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Parlamentul României 
Camera Deputaților 
Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor 
 

Ordinea de zi 27 noiembrie 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.408/2019 

Proiectul de Lege privind 
aprobarea Ordonanței de 
urgență a Guvernului 
nr.50/2019 pentru 
modificarea şi completarea 
Ordonanței de urgenţă a 
Guvernului nr.196/2005 
privind Fondul pentru 
mediu şi pentru modificarea 
şi completarea Legii 
nr.249/2015 privind 
modalitatea de gestionare a 
ambalajelor şi a deșeurilor 
de ambalaje 

Cameră 
decizională 

02.10.2019 AVIZ 
 

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

     VOT 

2.  PLx 

nr.445/2019 

Proiectul de Lege pentru 
completarea Legii 
nr.95/2006 privind reforma 
în domeniul sănătăţii 

Cameră 
decizională 

09.10.2019 AVIZ termen de 
depunere a 
amendamentelor:
16.10.2019; 
termen de 
depunere a 
raportului: 
24.10.2019 

Invitați: 
 
Ministerul 
Sănătății 

http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=18058
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=18058
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=18081
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=18081
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3.  PLx 

nr.461/2019 

Proiectul de Lege pentru 
modificarea şi completarea 
Legii nr.297/2018 privind 
Registrul Naţional de 
Publicitate Mobiliară şi 
pentru abrogarea 
Ordonanţei Guvernului 
nr.89/2000 privind unele 
măsuri pentru autorizarea 
operatorilor şi efectuarea 
înscrierilor în Arhiva 
Electronică de Garanţii 
Reale Mobiliare 

Cameră 
decizională 

15.10.2019 AVIZ termen de 
depunere a 
amendamentelor:
22.10.2019; 
termen de 
depunere a 
raportului: 
29.10.2019 

Invitați: 
Ministerul 
Justiției 
 
 

4.  PLx nr. 

477/2019 

Proiectul de Lege pentru 
modificarea și completarea 
Legii nr.207/2015 privind 
Codul de procedură fiscală 
și a Legii nr.227/2015 
privind Codul fiscal, 
precum și aprobarea unor 
măsuri fiscal-bugetare 

Cameră 
decizională 

22.10.2019 AVIZ termen de 
depunere a 
amendamentelor:  
29.10.2019; 
termen de 
depunere a 
raportului:  
05.11.2019 

Invitați: 
 
Ministerul 
Finanțelor 
Publice 
 

5.  PLx nr. 

587/2019 

Proiectul de Lege pentru 
modificarea unor acte 
normative în domeniul 
reglementării produselor din 
tutun 

Cameră 
decizională 

29.10.2019 Aviz termen de 
depunere a 
amendamentelor:  
12.11.2019; 
termen de 
depunere a 
raportului:  
26.11.2019 

Invitați: 
Ministerul 
Finanțelor 
Publice 
 
Ministerul  
Culturii  
 
Ministerul 
Economiei, 
Energiei și 

http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=18103
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=18103
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=18122
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=18122
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=17907
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=17907
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Mediului de 
Afaceri 

 
Vicepreședinte 

 
Mariana Venera Popescu 

 
 


