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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor 

 
 

PLx nr.658/2015 
AVIZ 

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, 

Biroul permanent a trimis Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor, spre avizare, 

proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.109/2007 privind 

reutilizarea informaţiilor din instituţiile publice (PLx nr.658/2015). 

 Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea și completarea Legii 

nr.109/2007 privind reutilizarea informaţiilor din instituţiile publice, cu modificările ulterioare, în 

sensul transpunerii Directivei nr. 2013/37/UE de modificare a Directivei nr.2003/98/CE privind 

reutilizarea informațiilor din sectorul public, act al UE transpus prin actul de bază asupra căruia se 

intervine. 

 Proiectul de lege prevede că reutilizarea în scop necomercial a documentelor deţinute de 

către instituţiile publice este liberă pentru toţi participanţii potenţiali de pe piaţă şi că instituţiile 

publice trebuie să asigure condiţii pentru facilitarea accesului la documentele disponibile pentru 

reutilizare, în special prin elaborarea de liste şi directoare, în cazul utilizării mijloacelor 

electronice, cu cele mai importante documente destinate reutilizării.   

 Având în vedere că după adoptarea primului set de norme privind reutilizarea informaţiilor 

din sectorul public în 2003, cantitatea de date, inclusiv de date publice, a crescut într-un ritm 

exponenţial la nivel mondial, fiind generate și colectate noi tipuri de date iar progresul tehnologic 

rapid permite crearea de noi servicii și aplicații pe baza utilizării, cumulării sau combinării datelor,  

a fost  adoptată  Directiva 2013/37/UE de modificare a Directivei 2003/98/CE privind reutilizarea 

informațiilor din sectorul public pentru a ţine pasul cu aceste schimbări rapide și, pentru a nu 

exista riscul pierderii oportunităţilor economice şi sociale oferite de reutilizarea datelor publice. 

Termenul limită de transpunere a Directivei nr. 2013/37/UE de modificare a Directivei 

nr.2003/98/CE privind reutilizarea informațiilor din sectorul public este de 18 iulie 2015. 

Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de lege, cu observaţii şi propuneri, 

conform avizului nr. 816/28.07.2015. 

Senatul a adoptat proiectul de lege în ședința din data de 07.10.2015. 

Prin conținutul său normativ, proiectul de lege se încadrează în categoria legilor ordinare, 

iar în aplicarea dispozițiilor art.75 alin. (1) din Constituția României, republicată, Camera 

Deputaților este Cameră decizională. 
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Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, membrii 

Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor au dezbătut proiectul de lege şi au 

hotărât, cu majoritate de voturi a membrilor prezenţi, avizarea favorabilă a acestuia. 

 
             

                                                 
 PREŞEDINTE,   

 
Daniel Vasile Oajdea 
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