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ORDINEA DE ZI 
a lucrărilor comisiei din 30 octombrie 2018 

 
Nr. 
crt 

Nr. 
înregistrare 

la CD 

Denumirea iniţiativei 
legislative sau a problemei 

înscrise pe ordinea de zi 

Competenţa 
CD potrivit 
art.75 din 

Constituţie 

Data 
sesizării 
comisiei 

Scopul 
sesizării 

Termen 
de soluţionare 

Observaţii 
 
 

1.  PLx 
nr.499/2018 

Proiect de Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului 
nr.78/2018 cu privire la 
rectificarea bugetului de stat pe 
anul 2018 

Camera 
Deputaților 

+ 
Senat 

04.10.2018 Aviz comun 
alături de 

Comisia pentru 
comunicații și 

tehnologia 
informației din 

Senat 

termen depunere 
amendamente 
11.10.2018; 
termen depunere 
avize: 22.10.2018 
termen depunere 
raport: 
31.10.2018. 
 

VOT 
 
 

2.  PLx 
nr.505/2018 

Proiectul de Lege privind 
aprobarea Ordonanței de 
urgență a Guvernului 
nr.55/2018 pentru modificarea 
şi completarea Ordonanței de 
urgenţă a Guvernului 
nr.114/2011 privind atribuirea 
anumitor contracte de achiziții 
publice în domeniile apărării şi 
securității 

Camera 
Deputaților 

 

04.10.2018 Aviz  termen de depunere 
a amendamentelor: 
17.10.2018;  
 
termen de depunere 
a raportului: 
25.10.2018   
 

Invitați: 
 
Ministerul 
Apărării Naționale 
 
Agenția Națională 
pentru Achiziții 
Publice 

3.  COM (2018) 
640 

Propunere de Regulament al 
Parlamentului European și al 
Consiliului privind prevenirea 
diseminării conţinutului online 

 23.10.2018 Proiect de 
opinie 

termen de depunere 
a proiectului de 
opinie 31.10.2018 

 

http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=17314
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=17314
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=17338
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=17338
http://www.cdep.ro/eu/examinare_pck2015.fisa_examinare?eid=582
http://www.cdep.ro/eu/examinare_pck2015.fisa_examinare?eid=582


cu caracter terorist. O 
contribuţie a Comisiei 
Europene la reuniunea liderilor 
de la Salzburg din 19-20 
septembrie 2018 

4.  PLx 
nr.552/2018 

Proiectul de Lege privind 
Registrul naţional automatizat 
cu privire persoanele care au 
comis infracţiuni sexuale, de 
exploatare a unor persoane sau 
asupra minorilor 
 

Cameră 
decizională 

23.10.2018 AVIZ termen de depunere 
a amendamentelor: 
29.10.2018   
termen de depunere 
a raportului:   
07.11.2018   

Invitați: 
 
Ministerul 
Afacerilor Interne 

5.  PLx 
nr.582/2018 

Proiectul de Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.7/2018 privind 
aderarea Secretariatului 
General al Guvernului la 
Consiliul Internaţional pentru 
Tehnologia Informaţiei în 
Administraţia Guvernamentală 
(ICA) şi aprobarea unor măsuri 
de natură financiară ce decurg 
din calitatea de membru, 
precum şi completarea 
Ordonanţei Guvernului 
nr.41/1994 privind autorizarea 
plăţii cotizaţiilor la 
organizaţiile internaţionale 
interguvernamentale la care 
România este parte  
 

Cameră 
decizională 

23.10.2018 AVIZ termen de depunere 
a amendamentelor: 
01.11.2018,  
termen de depunere 
a raportului:   
12.11.2018                           

Invitați: 
 
Secretariatul 
General al 
Guvernului 

 
PREȘEDINTE, 
Cătălin Drulă 

 
 

http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=17392
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=17392
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=17425
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=17425

