
                                                                        
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 
 
Comisia pentru tehnologia informaţiei                                     Bucureşti, 
şi comunicaţiilor  
                                                                                                        23 martie 2016 
 

SINTEZA 
activităţii Comisiei din 23 martie 2016 

 
 
           La lucrările şedinţei Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor din 
Camera Deputaţilor din 23 martie au fost prezenţi: Daniel Vasile Oajdea, Drăgușanu  
Vasile-Cătălin, Vasile Ghiorghe Gliga, Ionuţ Cristian Săvoiu, Sorin Avram Iacoban, 
Răzvan Ionuţ Tănase, Mircea Cazan, Titi Holban, Daniel Iane, Murgu Neagu, Nicolicea 
Eugen, Cornel Mircea Sămărtinean, Valerian Vreme. Au fost absenţi: Ciurariu Florin, 
Grindeanu Sorin Mihai, Iusein Ibram, Josif Moldovan, Varujan Pambuccian. 
 

Pe ordinea de zi s-a aflat: 
 
1. Plx nr. 74/2016 - proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei 

Guvernului nr.6/2016 pentru modificarea art.28 alin.(41) din Ordonanţa 
de urgenţă a Guvernului nr.49/2009 privind libertatea de stabilire a 
prestatorilor de servicii şi libertatea de a furniza servicii în România. 
 

 Lucrările Comisiei au fost conduse de către domnul deputat Ionuț Săvoiu,  
vicepreședintele comisiei. 
 Inițiativa legislativă are ca obiect de reglementare modificarea art.28 alin. (41) din 
OUG nr.49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii și libertatea de a 
furniza servicii în România, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.68/2010, 
în vederea îndreptării unei erori materiale și a specificării instituției care constată 
contravenția prevăzută la alin. (1) lit.d) și aplică sancțiunea. 
 Prin prezentul act normativ se propune corectarea unei erori, respectiv corectarea 
art. 28, alin(41) care, în mod eronat, conține prescurtarea greșită a Centrului Național 
România Digitală, unde în loc de CNRD este menționat CNDR, motiv pentru care 
constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute nu se putea aplica de către 
o instituție inexistentă. 
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      În prezenta ordonanță se îndreaptă eroarea materială și este specificată instituția 
care va constata contravențiile și care va aplica sancțiunile (AADR). 
 Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de lege, cu observaţii şi propuneri, 
conform avizului nr. 71/27.01.2016. 

Senatul a adoptat proiectul de lege, în ședința din 8 martie 2016. 
Prin conținutul și obiectul de reglementare, proiectul de lege face parte din 

categoria legilor ordinare, iar în aplicarea dispozițiilor art.75 alin.(1) din Constituția 
României, Camera Deputaților este Cameră decizională.  

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 unanimitate de voturi a membrilor prezenţi, avizarea favorabilă a 
acestuia.  

 
 
 
 

VICEPREŞEDINTE, 
Ionuț Săvoiu 
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