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 Vă înaintăm, alăturat, raportul comun asupra asupra proiectului de Lege 
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.89/2019 pentru 
modificarea art.511

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

 alin.(1) şi (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.111/2011 privind comunicaţiile electronice şi modificarea unor acte normative 
transmis Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci, Comisiei pentru tehnologia 
informaţiei şi comunicaţiilor şi Comisiei pentru transporturi şi infrastructură spre 
dezbatere pe fond, cu adresa nr. PLx.82/2020 din 2 martie 2020.  

 

 

 
PREŞEDINTE, 

 
PREŞEDINTE,        PREŞEDINTE, 

Iulian BULAI Ciprian-Constantin 
ŞERBAN 

 

Bogdan - Iulian 
HUŢUCĂ 
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RAPORT COMUN 
 

asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 
Guvernului nr.89/2019 pentru modificarea art.511

 

 alin.(1) şi (4) din Ordonanţa 
de urgenţă a Guvernului nr.111/2011 privind comunicaţiile electronice şi 

modificarea unor acte normative 

         În conformitate cu prevederile art. 94 şi art. 115 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat cu modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru 
buget, finanţe şi bănci, Comisia tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor şi Comisia 
pentru transporturi şi infrastructură au fost sesizate, prin adresa PLx.82/2020 din 2 
martie 2020, spre dezbatere pe fond, în procedură de urgenţă cu proiectul de Lege 
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.89/2019 pentru 
modificarea art.511

 Conform prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată şi ale art. 
91 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat cu modificările şi completările 
ulterioare, Camera Deputaţilor este Cameră decizională.  

 alin.(1) şi (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.111/2011 privind comunicaţiile electronice şi modificarea unor acte normative. 

 Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de Lege, în 
şedinţa din data de 26.02.2020.   
 La dezbaterea proiectului de Lege s-au avut în vedere avizele favorabile ale 
Consiliului Legislativ, Comisiei pentru învăţământ, Comisiei pentru administraţie 
publică şi amenajarea teritoriului, Comisiei pentru industrii şi servicii. 
 Proiectul de Lege supus dezbaterii  are ca obiect de reglementare  aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.89/2019   prin care s-a prorogat termenul de 
valabilitate al licențelor de traseu pentru rutele din Programul de Transport Bucureşti-
Ilfov pentru operatorii de transport până la data de 31.12.2020, s-a modificat nivelul 
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accizei totale pentru ţigarete şi s-a stabilit ca excedentul bugetului Comitetului 
Olimpic şi Sportiv Român pe anul 2019 să se raporteze în anul următor cu aceeaşi 
destinaţie. 
 Potrivit prevederilor art. 61 şi art. 63 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat cu modificările şi completările ulterioare, examinarea proiectului de Lege a 
avut loc în şedinţe separate. 
 Membrii Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci au examinat proiectul de Lege 
menționat mai sus, în ședință cu prezenţă fizică şi online din data de 15 iunie 2021.    
 La lucrările Comisiei  și-au înregistrat prezența deputații membrii ai acesteia, 
conform listei de prezență.  
 La dezbaterea proiectului de Lege au participat, în calitate de invitaţi, domnul 
Lucian Ovidiu Heiuş, secretar de stat în Ministerul Finanţelor, domnul Lóránd-Árpád 
FÜLÖP, subsecretar de stat în Ministerul Cercetării Inovării şi Tehnologizării. 
 Membrii Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor şi-au 
desfăşurat lucrările în şedinţa din 4 mai  2020.  La lucrările şedinţei online a Comisiei 
tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor au fost prezenţi 13 deputaţi din totalul de 15 
membrii.   
 Comisia pentru transporturi şi infrastructură a examinat proiectul de lege în 
şedinţa online din data de 28 aprilie 2020. 
 În urma examinării proiectului de Lege şi a opiniilor exprimate, membrii celor 
trei comisii au hotărât, cu  majoritate de voturi, să propună plenului Camerei 
Deputaților un raport de adoptare a proiectului de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.89/2019 pentru modificarea art.51 1

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

 alin.(1) 
şi (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.111/2011 privind comunicaţiile 
electronice şi modificarea unor acte normative, în forma adoptată de Senat. 

PREŞEDINTE, PREŞEDINTE PREŞEDINTE, 
Ioan-Sabin SĂRMAŞ 

 
 
 
 

SECRETAR, 
Radu-Dinel MIRUŢĂ 

 
 

Ciprian-Constantin 
ŞERBAN 

 
 
 

SECRETAR, 
Zacharie BENEDEK 

 

Bogdan - Iulian HUŢUCĂ 
 
 
 
 

SECRETAR, 
Iulius – Marian FIRCZAK 

 

 
Consilier parlamentar, 

Mihaela Astafei 

 

Consilier parlamentar, 

Monica Gabriela Ioana 

 

 

Şef serviciu, 

Giorgiana Ene 

 

Expert parlamentar, 

Laura Elena Gheorghe 

http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.co?idc=34&leg=2012&cam=2&pag=comp20140224�


 


