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RAPORT 
asupra proiectului de Lege pentru modificarea şi  completarea Legii 
nr.109/2007 privind reutilizarea informaţiilor din instituţiile publice  

 
 

În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, a fost 
sesizată spre dezbatere, în fond, cu proiectul de Lege pentru modificarea şi  
completarea Legii nr.109/2007 privind reutilizarea informaţiilor din instituţiile 
publice, transmis cu adresa nr. PL-x 658 din 13 octombrie 2015, înregistrat sub 
nr. 4c-11/1204 din 14 octombrie 2015. 

Conform dispoziţiilor art. 75 din Constituţia României, republicată, 
şi ale art.92 alin. (9) pct.1, din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 
Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a  adoptat proiectul 
de lege  în şedinţa din 7 octombrie 2015. 

In raport de obiectul specific de reglementare, la nivelul dreptului 
european derivat, prezintă incidenţă directă dispoziţiile Directivei nr.2013/37/UE 
a Parlamentului European şi a Consiliului din 26 iunie 2013 de modificare a 
Directivei nr. 2003/98/ CE privind reutilizarea informaţiilor din sectorul public, 
prevederi care, conform art.288 din Tratatul privind Funcţionarea Uniunii 
Europene (TFUE), parte integrantă a Tratatului de la Lisabona, trebuie transpuse 
integral la nivelul legislaţiei naţionale de profil, îndeplinindu-se astfel 
angajamentele asumate de România prin Tratatul de aderare la Uniunea 
Europeană, ratificat prin Legea nr. 157/2005. 

De menţionat că actualmente, legislaţia naţională în domeniul 
reutilizării informaţiilor din sectorul public este pe deplin armonizată cu 
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normele europene incidente, astfel că actul juridic european de bază în această 
materie, respectiv dispoziţiile Directivei nr.2003/98/CE, au fost deja transpuse, 
cu caracter integral, la nivel intern, prin adoptarea Legii nr. 109/2007 privind 
reutilizarea informaţiilor din instituţiile publice, cu modificările şi completările 
ulterioare. 

Ulterior însă, aşa după cum se arată şi în cuprinsul instrumentului de 
prezentare şi motivare, întrucât în cursul anului 2013, Directiva nr.2003/98/CE a 
suferit unele modificări esenţiale, dată fiind incidenţa directă a prevederilor 
Directivei nr.2013/37/UE în virtutea obligaţiilor ce incumbă statelor membre de 
aliniere continuă la evoluţia acquis-ului, şi ce revine, de altfel, inclusiv 
României, transpunerea la nivel naţional a dispoziţiilor respective ale acestui act 
juridic european modificator, reprezintă o necesitate stringentă, mai cu seamă în 
raport cu termenul limită de transpunere, stipulat de art.2 din directivă, ce se 
impune a fi respectat, anume data de 18 iulie 2015. 

Din acest punct de vedere, prezentul proiect vizează preluarea 
corespunzătoare a normelor modificatoare ale Directivei nr.2013/37/UE, 
reprezentând un demers pe deplin justificat. 

În conformitate cu prevederile art.61 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, membrii Comisiei au examinat proiectul de lege  în 
şedinţa din 20 octombrie 2015. 

La dezbateri a participat în calitate de  invitat din partea  
Ministerului Societăţii Informaţionale, doamna Ionela Dobrică subsecretar de 
stat.  

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei juridice, de disciplină şi 
imunităţi au hotărât, cu unanimitate de  voturi să propună plenului Camerei 
Deputaţilor, adoptarea, proiectului de Lege pentru modificarea şi  completarea 
Legii nr.109/2007 privind reutilizarea informaţiilor din instituţiile publice, în 
forma transmisă de Senat. 

Din numărul total de 26 membri ai Comisiei juridice, de disciplină 
şi imunităţi au participat la şedinţă 21 deputaţi. 

În raport cu obiectul şi conţinutul său,  proiectul de lege  face parte 
din categoria legilor ordinare.  
 
                 VICEPREŞEDINTE,                                                  SECRETAR, 
 
             Nicolae Ciprian NICA                                   Gabriel ANDRONACHE  

   
Consilier  
Florica Manole 
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