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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

 
Comisia pentru tehnologia 
informaţiei şi comunicaţiilor 

Comisia juridică, de disciplină 
și imunități 

 
  

 

BIROULUI PERMANENT 

 AL 

CAMEREI  DEPUTAŢILOR 

 

Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL COMUN asupra proiectului de 

Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.21/2012 

pentru suspendarea aplicării dispoziţiilor Legii nr.148/2012 

privind înregistrarea operaţiunilor comerciale prin mijloace 

electronice, trimis cu adresa nr. PLx nr. 385 din 2 octombrie 2012 şi 

înregistrat la Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor cu 

nr.36/74/02.10.2012, iar la Comisia juridică, de disciplină și imunități cu 

nr.31/775/02.10.2012. 

În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte 
din categoria legilor ordinare. 

 

  PREŞEDINTE,                                                            PREŞEDINTE,                                                                     

RELU FENECHIU                         DANIEL BUDA 
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Parlamentul României 

Camera Deputaţilor 
 

                                                                                          

Comisia pentru tehnologia 
informaţiei şi comunicaţiilor 

Comisia juridică, de disciplină 
și imunități 

                            

   PLx nr.385/2012 

RAPORT COMUN 
asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei 

Guvernului nr.21/2012 pentru suspendarea aplicării dispoziţiilor 
Legii nr.148/2012 privind înregistrarea operaţiunilor comerciale 

prin mijloace electronice 
 

În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia 
pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor şi Comisia juridică, de 
disciplină și imunități au fost sesizate spre dezbatere în fond, cu 
proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.21/2012 pentru suspendarea aplicării dispoziţiilor Legii 
nr.148/2012 privind înregistrarea operaţiunilor comerciale prin 
mijloace electronice trimis cu adresa nr. PLx nr. 385 din 2 octombrie 
2012 şi înregistrat la Comisia pentru tehnologia informaţiei şi 
comunicaţiilor cu nr.36/74/02.10.2012, iar la Comisia juridică, de 
disciplină și imunități cu nr.31/775/02.10.2012. 

Potrivit prevederilor art.75 alin.(1) 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 la data de 24 septembrie 2012. 

Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de ordonanţă 
cu unele observaţii şi propuneri, conform avizului nr. 654/17.08.2012; 
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Prezenta ordonanţă are ca obiect suspendarea aplicării dispoziţiilor 
Legii nr.148/2012 privind înregistrarea operaţiunilor comerciale prin 
mijloace electronice. Potrivit Notei de fundamentare, intervenţia 
legislativă este necesară "datorită lipsei prevederilor tranzitorii necesare 
adaptării sistemelor operatorilor economici la noile cerinte". 

În conformitate cu prevederile art.61 şi 63 din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările 
ulterioare, Comisiile au dezbătut separat proiectul de lege. Comisia 
juridică, de disciplină și imunități a dezbătut proiectul de lege în şedinţa 
din data de 22 octombrie 2012, iar Comisia pentru tehnologia 
informaţiei şi comunicaţiilor în şedinţa din data de 24 octombrie 2012. 

La lucrările comisiilor a participat, în calitate de invitat, în 
conformitate cu prevederile art. 54 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, din 
partea Ministerului Finanțelor Publice, doamna Daniela Ilie – consilier. 

În urma examinării proiectului de lege s-a hotărât, cu majoritate 
de voturi a membrilor prezenţi să se supună plenului Camerei 
Deputaţilor, spre dezbatere şi adoptare, proiectului de Lege 
privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.21/2012 pentru 
suspendarea aplicării dispoziţiilor Legii nr.148/2012 privind 
înregistrarea operaţiunilor comerciale prin mijloace electronice 
în forma adoptată de Senat.  

În raport cu obiectul şi conţinutul reglementării, proiectul de lege 
face parte din categoria legilor ordinare. 

 

PREŞEDINTE,                                                 PREŞEDINTE,                                                                                                                                    

      RELU FENECHIU                          DANIEL BUDA 

 

 

           


