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Parlamentul României 

Camera Deputaților 

Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor 

 

Ordinea de zi 7 octombrie 2020 

 

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.466/2020 

Proiect de Lege pentru 

respingerea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului 

nr.111/2020 privind 

modificarea şi completarea 

Legii nr.129/2019 pentru 

prevenirea şi combaterea 

spălării banilor şi finanţării 

terorismului, precum şi 

pentru modificarea şi 

completarea unor acte 

normative, pentru 

completarea art.218 din 

Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr.99/2006 

privind instituţiile de credit 

şi adecvarea capitalului, 

pentru modificarea şi 

completarea Legii 

nr.207/2015 privind Codul 

de procedură fiscală, 

precum şi pentru 

completarea art.12 alin.(5) 

din Legea nr.237/2015 

privind autorizarea şi 

supravegherea activității de 

asigurare şi reasigurare 

Cameră 

decizională 

17.08.2020 AVIZ termen de 

depunere a 

amendamentelor: 

04.09.2020; 

termen de 

depunere a 

raportului:  

08.09.2020 

Invitați: 

Ministerul 

finanțelor 

Publice 

 

Oficiul Național 

de Prevenire și 

Combatere a 

Spălării Banilor 

 

http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=18821
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=18821
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2.  PLx nr. 

489/2020 

Proiect de Lege pentru 

respingerea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului 

nr.118/2020 privind 

aprobarea Programului de 

susţinere a întreprinderilor 

mici şi mijlocii -"IMM 

LEASING DE 

ECHIPAMENTE SI 

UTILAJE" 

Cameră 

decizională 

02.09.2020 AVIZ termen de 

depunere a 

amendamentelor: 

07.09.2020; 

termen de 

depunere a 

raportului:  

09.09.2020 

Invitați: 

Ministerul 

Finanțelor 

Publice 

3.  PLx nr. 

506/2020 

Proiect de Lege privind 

aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului 

nr.119/2020 pentru 

modificarea şi completarea 

Legii nr.362/2018 privind 

asigurarea unui nivel comun 

ridicat de securitate a 

reţelelor şi sistemelor 

informatice 

Cameră 

decizională 

09.09.2020 RAPORT termen de 

depunere a 

amendamentelor: 

15.09.2020; 

termen de 

depunere a 

raportului:  

21.09.2020 

Invitați: 

Secretariatul 

General al 

Guvernului 

 

Centrul Național 

de Răspuns la 

Incidente de 

Securitate 

Cibernetică - 

CERT-RO 

 

4.  PLx nr. 

519/2020 

Proiect de Lege pentru 

completarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr. 

11/2020 privind stocurile de 

urgenţă medicală, precum şi 

unele măsuri aferente 

instituirii carantinei, 

publicată în Monitorul 

Oficial nr. 102 din 4 

februarie 2020 

Cameră 

decizională 

09.09.2020 AVIZ termen de 

depunere a 

amendamentelor: 

15.09.2020; 

termen de 

depunere a 

raportului:  

21.09.2020 

Invitați: 

 

Oficiul Naţional 

pentru Achiziţii 

Centralizate 

http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=18833
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=18833
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=18860
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=18860
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=18583
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=18583
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5.  PLx nr. 

520/2020 

Proiect de Lege pentru 

modificarea Legii nr. 

269/2004 privind acordarea 

unui sprijin financiar în 

vederea stimulării 

achiziţionării de 

calculatoare 

Cameră 

decizională 

09.09.2020 AVIZ termen de 

depunere a 

amendamentelor: 

15.09.2020; 

termen de 

depunere a 

raportului:  

21.09.2020 

Invitați: 

Ministerul 

Educației și 

Cercetării 

6.  PLx nr. 

529/2020 

Proiect de Lege pentru 

transparentizarea 

informaţiilor de interes 

public şi uşurarea accesului 

cetăţenilor prin modificarea 

şi completarea Legii 

nr.544/2001 privind liberul 

acces la informaţii de 

interes public 

Cameră 

decizională 

09.09.2020 AVIZ termen de 

depunere a 

amendamentelor: 

16.09.2020; 

termen de 

depunere a 

raportului:  

23.09.2020 

Invitați: 

Secretariatul 

General al 

Guvernului 

 

7.  PLx nr. 

530/2020 

Proiect de Lege pentru 

modificarea art.18 din 

Legea nr.202/1998 privind 

organizarea Monitorului 

oficial al României 

Cameră 

decizională 

09.09.2020 AVIZ termen de 

depunere a 

amendamentelor: 

16.09.2020; 

termen de 

depunere a 

raportului:  

23.09.2020 

Invitați: 

Regia Autonomă 

”Monitorul 

Oficial” 

8.  PLx nr. 

534/2020 

Proiect de Lege privind 

înfiinţarea Programului 

„Inovare şi Producţie pentru 

Criza Coronavirus” 

Cameră 

decizională 

09.09.2020 AVIZ termen de 

depunere a 

amendamentelor: 

16.09.2020; 

termen de 

depunere a 

raportului:  

23.09.2020 

Invitați: 

Ministerul 

Economiei, 

Energiei și 

Mediului de 

Afaceri 

9.  PLx nr. 

536/2020 

Proiect de Lege privind 

obligaţia autorităţilor şi a 

instituţiilor publice de a 

Cameră 

decizională 

09.09.2020 AVIZ termen de 

depunere a 

amendamentelor: 

Invitați: 

Autoritatea 

Națională de 

http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=18584
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=18584
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=18851
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=18851
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=18852
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=18852
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=18587
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=18587
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=18880
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=18880
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furniza informaţiile pe care 

le deţin în legătură cu 

persoana fizică care le 

solicită 

16.09.2020; 

termen de 

depunere a 

raportului:  

23.09.2020 

Supraveghere a 

Prelucrării 

Datelor cu 

Caracter 

Personal 

(ANSPDCP) 

 

 

PREȘEDINTE 

 

CORNEL ZAINEA 


