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AVIZ 
la proiectul de Lege privind  aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.27/2016 

pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.13/2013 
 privind serviciile poştale 

 
 

  În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 
Comisia pentru industrii şi servicii a fost sesizată, pentru aviz care va fi transmis Comisiei pentru 
tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor, cu proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.27/2016 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.13/2013 privind 
serviciile poştale, transmis cu adresa  nr.P.L.x399 din 3 octombrie  2016, înregistrată sub nr.4c-3/389 
din 4 octombrie 2016. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare eliminarea unor disfuncţionalităţi legate 
de punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.13/2013 privind serviciile 
poştale, fiind necesară actualizarea unora dintre dispoziţii în sensul adaptării lor la realităţile pieţei 
poştale. 
  Consiliul Legislativ a avizat favorabil actul normativ cu avizul nr.819/30.08.2016, cu 
observaţii şi propuneri care au fost însuşite parţial de iniţiatori.                                       
  Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 27.09.2016.                                               
             Membrii comisiei au dezbătut proiectul de lege în şedinţa din 11.10.2016.  
 În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât în unanimitate, să avizeze favorabil proiectul 
de lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.27/2016 pentru modificarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.13/2013 privind serviciile poştale, cu amendamente admise prevăzute în 
anexă. 
 Prin obiectul şi conţinutul său, actul normativ face parte din categoria legilor organice. 
  Potrivit art.75 alin. (1) din Constituţia României, republicată, Camera Deputaţilor este 
Cameră decizională.  

 
 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Iulian Iancu 
 

 
 
Consilier parlamentar, 
Dr.Fiz.Maria Cristina Bălănescu 
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A M E N D A M E N T E      A D M I S E 
la proiectul de Lege privind  aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.27/2016 

 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.13/2013 privind serviciile poştale 
 

  
 
Nr. 
crt. 

Text Senat Amendamente admise/Autor 
(Comisia pentru industrii şi servicii) 

Motivaţie 

 
0 1 2 3 
1 3.La articolul I, după punctul 19 se 

introduce un nou punct, pct.191, cu următorul 
cuprins:  

„19l. La articolul 50, alineatul (1) se modifică 
şi va avea următorul cuprins: 
(1) ANCOM poate solicita în scris furnizorilor de 
servicii poştale, altor persoane care desfăşoară 
activităţi în domenii conexe pieţei serviciilor poştale 
sau utilizatorilor persoane juridice orice informaţii 
necesare în vederea exercitării atribuţiilor stabilite de 
prezenta ordonanţă de urgenţă, inclusiv informaţii 
financiare ori informaţii care vizează furnizarea 
serviciilor din sfera serviciului universal, respectând, 
dacă este cazul, caracterul confidenţial al 
informaţiilor primite.” 
 

3.La articolul I, după punctul 19 se 
introduce un nou punct, pct.191, cu următorul 
cuprins:  

„19l. La articolul 50, alineatul (1) se 
modifică şi va avea următorul cuprins: 
(1) ANCOM poate solicita în scris furnizorilor de 
servicii poştale, altor persoane care desfăşoară 
activităţi în domenii conexe pieţei serviciilor 
poştale sau utilizatorilor persoane juridice orice 
informaţii necesare în vederea exercitării 
atribuţiilor stabilite de prezenta ordonanţă de 
urgenţă, inclusiv informaţii financiare ori 
informaţii care vizează furnizarea serviciilor din 
sfera serviciului universal, respectând caracterul 
confidenţial al informaţiilor primite.” 

Pentru a păstra caracterul confidenţial al 
informaţiilor. 

2. 4. La articolul 1, după punctul 23 se introduce un 
nou punct, pct.231, cu următorul cuprins:               
„231. La articolul 57 alineatul (1), partea 
introductivă se modifică şi va avea următorul 
conţinut: 
Art.57.- (1) ANCOM poate obliga furnizorii de 
servicii poştale, alte persoane care desfăşoară 
activităţi în domenii conexe pieţei serviciilor poştale 
sau utilizatorii persoane juridice la plata unor amenzi 

4. La articolul 1, după punctul 23 se introduce 
un nou punct, pct.231, cu următorul cuprins:               
„231. La articolul 57 alineatul (1), partea 
introductivă se modifică şi va avea următorul 
conţinut: 
Art.57.- (1) ANCOM poate obliga furnizorii de 
servicii poştale, alte persoane care desfăşoară 
activităţi în domenii conexe pieţei serviciilor 
poştale sau utilizatorii persoane juridice la plata 

Eroare materială. 
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administrative de la 100 de lei la 15.000 de lei pentru 
fiecare zi de întârziere, pentru a-i determina.”  

unor amenzi administrative de la 100 de lei la 
15.000 de lei pentru fiecare zi de întârziere, 
pentru a-i determina:” 
 

 
 

 
 
 
 
 

 PREŞEDINTE, 
                                                                                                                                                                  

Iulian Iancu 
 
 
 
 
 
 
Consilier parlamentar,             
Dr.Fiz.Maria Cristina Bălănescu                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
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