
 

 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
COMISIA JURIDICĂ,  

DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 
 Bucureşti, 31 martie 2009 

Nr.  PL.x 689/2008 
  

RAPORT 
asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 23/2008 pentru modificarea şi 

completarea Legii nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României   
 
 

 În conformitate cu prevederile art. 95 şi 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările ulterioare, 
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  a fost sesizată spre dezbatere, în fond,  cu proiectul de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei Guvernului nr. 23/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului 
Oficial al României, trimis cu adresa nr.PL.x.689 din 4 noiembrie 2008,  înregistrat cu nr. 31/ 1069  din 07.11.2008. 

Senatul, în calitate de primă Cameră  sesizată, a adoptat proiectul de lege în şedinţa din 21 octombrie 2008. 
Potrivit prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată şi ale art. 92 alin. (9) pct. 1 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, cu modificările ulterioare, Camera  Deputaţilor este  Cameră decizională.  
Consiliul Legislativ a avizat favorabil, cu observaţii şi propunerii iniţiativa legislativă, conform avizului 

nr.998/26.08.2008. 
Proiectul de lege  supus dezbaterii are ca obiect de reglementare  aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 23/2008 pentru 

modificarea şi completarea Legii nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României, în sensul armonizării prevederilor 
Legii nr. 202/1998, cu modificările şi completările ulterioare, cu cele în domeniu ale Directivei 2003/1998/CE, astfel încât şi pe fondul 
dezvoltării accesului la internet să se asigure informarea cât mai operativă a cetăţenilor cu privire la actele normative. 

În conformitate cu prevederile art. 61 şi 68 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările ulterioare, 
membrii comisiei au examinat iniţiativa legislativă mai sus menţionată în şedinţa din 31 martie 2009, împreună cu proiectul de Lege 
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privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 1/2009 pentru stabilirea unor măsuri financiar-bugetare, trimis cu adresa PLx184 din 9 
martie 2009 şi înregistrat sub nr. 31/314 din 09.03.2009. 

Membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au examinat iniţiativele menţionate mai sus şi au hotărât să reţină 
proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 23/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 202/1998 
privind organizarea Monitorului Oficial al României  (PL x 689/2008) ca fiind iniţiativa de bază, urmând ca pentru cealaltă 
iniţiativă legislativă (PLx184/2009), să se întocmească un raport de respingere, reglementările acesteia fiind preluate în proiectul 
propus spre adoptare, iniţiativa rămânând astfel fără obiect de reglementare. 

Din numărul total de 25 de membri ai Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au participat la şedinţă 18 deputaţi. La 
lucrările şedinţei au participat domnul Gheorghe Iancu, şef al Departamentului Legislativ al Camerei Deputaţilor, domnul Mircea 
Marinescu, director general al Regiei Autonome Monitorul Oficial şi doamna Crisanda Goga, director editorial al Regiei Autonome 
Monitorul Oficial. 

În urma dezbaterii, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor 
adoptarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 23/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României, cu amendamentele admise cuprinse în anexă.  

În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege  face parte din categoria legilor ordinare. 
 
 
 
                                        PREŞEDINTE,                                              SECRETAR, 
                                         Daniel BUDA                                      Gabriel ANDRONACHE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consilier Paul  Şerban 
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Anexa     
 
Plx  689/2008 
 
 

Amendamente  admise 
la proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 23/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 

2002/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României 
 

Nr. 
crt. 

Ordonanţa Guvernului nr. 
23/2008  

Text Senat Text propus de 
comisie(autorul 

amendamentului) 

Motivare 

1.  Lege privind aprobarea  
Ordonanţei Guvernului 
nr.23/2008 pentru 
modificarea şi completarea 
Legii nr. 202/1998 privind 
organizarea Monitorului 
Oficial al României   

nemodificat  

     2.  ARTICOL UNIC – Se 
aprobă Ordonanţa 
Guvernului nr. 23 din 27 
august 2008 pentru 
modificarea şi completarea 
Legii nr. 202/1998 privind 
organizarea Monitorului 
Oficial al României, adoptată 
în temeiul art. 1 pct. V.5 din 
Legea nr. 142/2008 privind 
abilitarea Guvernului de a 
emite ordonanţe, şi publicată 
în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 626 
din 28 august 2008 
 

ARTICOL UNIC – Se 
aprobă Ordonanţa 
Guvernului nr. 23 din 27 
august 2008 pentru 
modificarea şi completarea 
Legii nr. 202/1998 privind 
organizarea Monitorului 
Oficial al României, 
adoptată în temeiul art. 1 
pct. V.5 din Legea nr. 
142/2008 privind abilitarea 
Guvernului de a emite 
ordonanţe, şi publicată în 
Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 626 
din 28 august 2008, cu 
următoarele modificări şi 
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completări: 
 

3. Titlul Ordonanţei: 
Ordonanţă pentru 
modificarea şi completarea 
Legii nr. 202/1998 privind 
organizarea Monitorului 
Oficial al României  
 

 
 
 
 

nemodificat  

4. Art.I - Legea nr. 202/1998 
privind organizarea 
Monitorului Oficial al 
României, publicată în 
Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 423 
din 10 noiembrie 1998, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, se modifică şi se 
completează după cum 
urmează: 
 

 nemodificat  

5.   1.La articolul I, înaintea 
punctului 1 se introduc trei 
noi puncte, cu următorul 
cuprins: 
“ - La articolul.3 se 
introduce un nou alineat, 
alineatul 2, cu următorul 
cuprins: 
 „ Imaginea şi formatul, 
consacrate, ale publicaţiei 
“Monitorul Oficial al 
României” cuprinse în 
anexa la prezenta lege 
sunt protejate de lege.” 
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   - La articolul 5, după 
litera B, se introduce o 
nouă literă litera B1 , cu 
următorul cuprins: 

„B1. - Actele birourilor 
permanente ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului,  
potrivit legii;”  
 

 

   - La articolul 5, după 
litera E se introduce o 
nouă literă,  litera E1 ,cu 
următorul cuprins: 
„E1.-deciziile primului–
ministru, potrivit legii;”  
 

 

6. 1. La articolul 5, după 
litera H se introduce o 
nouă literă, litera H1, cu 
următorul cuprins: 
    
 
 
 
 "H1. acte ale Consiliului 
Superior al Magistraturii;" 

  
 
 
 
2. La articolul I punctul 
1, litera H1 se modifică şi 
va avea următorul 
cuprins: 
 “ H1 . acte ale plenului 
Consiliului Superior al 
Magistraturii, potrivit 
legii.” 

 

7.   3. La articolul I, după 
punctul 1 se introduce un 
nou punct, punctul 11 , cu 
următorul cuprins:  
„11 . La articolul 5, litera I 
se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
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“I . deciziile pronunţate de 
Secţiile Unite ale Înaltei 
Curţi de Casaţie şi Justiţie, 
ca urmare a soluţionării 
recursurilor în interesul 
legii.” 
 

8. 2. La articolul 5, după 
litera I se introduce o nouă 
literă, litera I1, cu 
următorul cuprins: 
    
 
 
 
 "I1. hotărârile Curţii 
Europene a Drepturilor 
Omului care privesc 
România;". 

  

 

 

4.La articolul I punctul 2, 
litera I1 se modifică şi va 
avea următorul cuprins:  
I1 . deciziile şi hotărârile 
Curţii Europene a 
Drepturilor Omului, 
pronunţate în cazurile în 
care statul român are 
calitatea de pârât;” 

 

 

9.   5. La articolul I, după 
punctul 2 se introduce un 
nou punct, punctul 21, cu 
următorul cuprins:  
“ 21 La articolul 6, după 
litera D se introduc două 
noi litere, literele D1 şi D2, 
cu următorul cuprins: 
„D1  întrebări adresate de 
deputaţi, respectiv de 
senatori Guvernului, 
miniştrilor sau altor 
conducători ai organelor 
administraţiei publice la 
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care nu s-a răspuns;  
D2  alte acte prevăzute de 
lege.” 

10. 3. Înaintea actualului 
articol 91 se introduce un 
nou articol, articolul 91 , cu 
următorul cuprins, 
actualul articol 91 devenind 
articolul 92 : 
Art. 91 – În Partea a VI- a se 
publică anunţurile privind 
atribuirea contractelor de 
achiziţie publică şi a 
contractelor de concesiune 
de lucrări  şi servicii publice, 
a contractelor de concesiune 
de bunuri proprietate publică, 
precum şi alte anunţuri 
stabilite prin dispoziţii 
legale. 

 nemodificat  

11.   6. La articolul I, după 
punctul 3 se introduc 
două noi puncte, punctele 
31 şi 32, cu următorul 
cuprins:  
“  31 . Articolul.10 se 
modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
„Art.10  Actele care se 
publică în Monitorul 
Oficial al României, 
Partea I şi Partea a II-a 
se înaintează Secretarului 
general al Camerei 
Deputaţilor pe suport 
hârtie, în copie certificată 
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sub semnătura 
conducătorului sau a 
locţiitorului şi pot fi 
transmise şi prin e-mail, 
în fişier electronic 
certificat prin semnătură 
electronică de către 
emitenţi. 
3  . 2 La articolul.13 
alineatul 2, teza a 2-a se 
modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
„Republicarea se face 
potrivit legii”
 

12. 4. La capitolul III, după 
secţiunea a 2-a se introduce 
o nouă secţiune, secţiunea a 
21 –a, intitulată Accesul la 
publicaţia Monitorul 
Oficial al României, 
cuprinzând articolele 151 şi 
152 cu următorul cuprins: 

“Secţiunea a 21 a 
Accesul la publicaţia 
Monitorul Oficial al 

României” 
 

 nemodificat  

 Art. 151 - Regia Autonomă 
"Monitorul Oficial" editează 
Monitorul Oficial al 
României atât în format 
tipărit, cât şi în format 
electronic, pe care îl pune la 
dispoziţia tuturor categoriilor 
de utilizatori contra cost. 

 nemodificat  
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Art. 152 - - Regia Autonomă 
"Monitorul Oficial" 
realizează şi un produs 
electronic, accesibil pe 
internet, care este destinat 
exclusiv informării gratuite a 
persoanelor fizice asupra 
actelor ce se publică în 
Monitorul Oficial al 
României." 

 7. La articolul I punctul 
4,  articolul 152 se 
modifică şi va avea 
următorul cuprins:  
 ” 152 - Regia Autonomă 
“Monitorul Oficial” 
realizează un produs 
electronic conţinând 
actele publicate, care 
poate fi accesat gratuit pe 
internet şi este disponibil, 
în varianta pentru citire, 
timp de 10 zile de la 
publicarea respectivelor 
acte. Sumarele 
monitoarelor oficiale sunt 
accesibile permanent.”

 

13. 5. Articolul 16 se abrogă.  nemodificat  
14. 6. Articolul 17 se modifică 

şi va avea următorul 
cuprins: 
    "Art. 17. - Cheltuielile 
determinate de publicarea 
actelor în Monitorul Oficial 
al României, părţile I-VII, 
se suportă de către emitenţi, 
pe baza tarifelor aprobate 
anual de Biroul permanent al 
Camerei Deputaţilor." 

 8. La articolul I punctul 
6,  articolul 17 se modifică 
şi va avea următorul 
cuprins: 
 „Art.17.–  Cheltuielile 
determinate de 
publicarea actelor în 
Monitorul Oficial al 
României,    părţile I, 
III – VII şi a celor 
prevăzute în art.6 lit. D, 
se suportă de către 
emitenţi, pe baza tarifelor 
aprobate anual prin 
hotărâre a Biroului 
permanent al Camerei 
Deputaţilor, la 
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propunerea Regiei 
Autonome „Monitorul 
Oficial”. Hotărârea 
Biroului permanent al 
Camerei Deputaţilor se 
publică în Monitorul 
Oficial al României, 
Partea I”.

        Fac excepţie de la 
prevederile alin 1 actele a 
căror publicare este 
prevăzută de Constituţie, 
deciziile primului-
ministru şi actele care se 
publică în Monitorul 
Oficial al României, 
Partea a II-a, ale căror  
cheltuieli aferente 
publicării  se suportă de 
Regia Autonomă 
„Monitorul Oficial” din 
bugetul propriu.” 

 

15. 7. Articolul 18 se modifică 
şi va avea următorul 
cuprins: 
    "Art. 18. - Monitorul 
Oficial al României, Partea I, 
se editează, în traducere, şi în 
limba maghiară. Pentru 
Partea I în limba 
maghiară, cheltuielile de 
publicare se suportă de 
către Camera 
Deputaţilor." 

 nemodificat  

16. 8.  Articolul 19 se modifică 
şi va avea următorul 

 nemodificat  

 10



cuprins: 
    "Art. 19. - Procedura 
publicării în părţile I-VII, 
procedura republicării şi a 
rectificării, precum şi cea a 
publicării unor acte 
normative în numere 
speciale, cu tiraj limitat, se 
stabilesc prin ordin al 
secretarului general al 
Camerei Deputaţilor." 
 
 

17.   9. La articolul I, după 
punctul 8, se introduce un 
nou punct, punctul 81 , cu 
următorul cuprins: 
„  81. După articolul 20 se 
introduce un nou articol, 
articolul 201 , cu 
următorul cuprins: 
 Art. 201 - Prevederile 
legale privind atribuirea 
contractelor de achiziţie 
publică, a contractelor de 
concesiune de lucrări 
publice şi a contractelor 
de concesiune de servicii 
se aplică Regiei 
Autonome „Monitorul 
Oficial”, cu excepţia 
achiziţiilor de materii 
prime, materiale şi 
servicii destinate în 
exclusivitate 
operaţiunilor 
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contractuale, altele decât 
cele necesare pentru 
realizarea obiectului 
principal de activitate, 
care serveşte interesului 
public.” 

18.     ART. II În aplicarea 
prevederilor art. 152 din 
Legea nr. 202/1998, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, apariţiile 
publicaţiei Monitorul Oficial 
al României anterioare 
intrării în vigoare a prezentei 
ordonanţe se transpun în 
format electronic de către 
Regia Autonomă "Monitorul 
Oficial", în baza unui 
program aprobat de 
secretarul general al Camerei 
Deputaţilor şi în limita 
sumelor aprobate prin 
bugetul anual al Camerei 
Deputaţilor. 
 

 nemodificat  

19. Art III. Ca urmare a aplicării 
prevederilor prezentei 
ordonanţe, bugetul de 
venituri şi cheltuieli al Regiei 
Autonome "Monitorul 
Oficial" se va rectifica. 

 nemodificat  

20. ART. IV Legea nr. 202/1998 
privind organizarea 
Monitorului Oficial al 
României, publicată în 
Monitorul Oficial al 

 nemodificat  
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României, Partea I, nr. 423 
din 10 noiembrie 1998, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, precum şi cu 
modificările şi completările 
aduse prin prezenta 
ordonanţă, se va republica 
după aprobarea prin lege a 
acesteia, dându-se textelor o 
nouă numerotare. 

21. ART. V .- Prezenta 
ordonanţă intră în vigoare la 
30 de zile de la publicarea în 
Monitorul Oficial al 
României, Partea I, cu 
excepţia prevederilor art. I 
pct. 5, 6 şi 7, care întră în 
vigoare de la data de 1 
ianuarie 2009. 

 nemodificat  

22.   10. După articolul V se 
introduce anexa care face 
parte integrantă din 
prezenta lege.  
(se regăseşte anexată la 
prezentul raport) 
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