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SINTEZA 

activităţii Comisiei din 15-16 iunie 2011 

 

La lucrările Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor din 15 iunie 

2011 au fost prezenţi: Relu Fenechiu, Constantin Chirilă, Aurelia Vasile, Adrian Bădulescu, 

Florin Serghei Anghel, Mircea Cazan, Farago Petru, Ibram Iusein, Dan Nica, Pambuccian 

Varujan, Gheorghe Zoicaş, Arion Viorel. Au fost absenţi: Matei Radu Brătianu, Valerian 

Vreme,  

La lucrările Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor din 16 iunie 

2011 au fost prezenţi: Relu Fenechiu, Constantin Chirilă, Aurelia Vasile, Adrian Bădulescu, 

Florin Serghei Anghel, Mircea Cazan, Farago Petru, Ibram Iusein, Dan Nica, Pambuccian 

Varujan, Viorel Arion, Au fost absenţi: Matei Radu Brătianu, Valerian Vreme, Gheorghe 

Zoicaş. 

 

Lucrările au fost conduse de domnul deputat Relu Fenechiu, preşedintele Comisiei 

pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor 

Pe ordinea de zi a Comisiei s-a aflat:  

1.Proiectul de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.42/2011 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.113/2009 privind serviciile de plată şi a Legii nr.93/2009 privind instituţiile financiare 

nebancare - PLx.nr.380/2011. 

1. PLx.nr.380/2011 - În conformitate cu prevederile art.95 şi 115 din Regulamentul 

Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor a 

fost sesizată spre dezbatere şi avizare, în procedură de urgenţă, cu proiectul de Lege privind 

respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.42/2011 pentru modificarea şi 
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completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.113/2009 privind serviciile de plată şi a 

Legii nr.93/2009 privind instituţiile financiare nebancare. 

Potrivit prevederilor art.73 din Constituţia României, republicată, în raport cu obiectul 

şi conţinutul reglementării, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare.  

Potrivit prevederilor art.75 alin.(1) şi (3) din Constituţia României, republicată, şi ale 

art.92 alin.(9) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor este 

Cameră decizională, iar Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a aprobat proiectul de 

lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.42/2011 în şedinţa din 

30.05.2011. 

Consiliul Legislativ a avizat favorabil, cu observaţii, proiectul de lege privind 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.42/2011. Guvernul României este 

iniţiatorul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.42/2011. 

 Prezenta Ordonanţă de urgenţă a Guvernului are ca obiect de reglementare 

modificarea şi completarea OUG nr. 113/2009 privind serviciile de plată, cu modificările şi 

completările ulterioare, în scopul acordării posibilităţii Oficiului Naţional de Prevenire şi 

Combatere a Spălării Banilor să furnizeze anumite informaţii Băncii Naţionale a României, 

precum şi pentru lărgirea sferei de autoritate a Băncii Naţionale a României asupra 

instituţiilor de plată. De asemenea, se propune modificarea şi completarea Legii nr. 93/2009 

privind instituţiile financiare nebancare, astfel încât legea să fie aplicabilă şi sucursalelor din 

România ale instituţiilor financiare străine. 

 În conformitate cu prevederile art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, în urma discuţiilor, Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor a 

hotărât, cu majoritate de voturi, susţinerea adoptării Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.42/2011 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.113/2009 privind serviciile de plată şi a Legii nr.93/2009 privind instituţiile financiare 

nebancare şi, în consecinţă, avizarea negativă a proiectului de Lege privind respingerea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.42/2011 pentru modificarea şi completarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.113/2009 privind serviciile de plată şi a Legii 

nr.93/2009 privind instituţiile financiare nebancare. 

 

PREŞEDINTE, 

                                                  Relu Fenechiu 
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