
 

Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor 
  

 

BIROULUI PERMANENT 

 AL 

CAMEREI  DEPUTAŢILOR 

 

Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL asupra proiectului de lege pentru aprobarea Ordonanţei 

de Urgenţă a Guvernului nr.117/2011 privind constituirea „Infrastructurii comune de 

comunicaţii electronice a statului”  trimis cu adresa nr. PLx nr. 53 din 11 aprilie 2012 şi înregistrat la 

Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor cu nr.36/26/11.04.2012. 

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

                                                                                                                   PREŞEDINTE,                                                              

                                                                                                                                                                 RELU FENECHIU 
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Parlamentul României 

Camera Deputaţilor 
Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor 

                      PLx nr.53/2012 

RAPORT 
asupra proiectului de lege pentru aprobarea  

Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.117/2011  
privind constituirea  

„Infrastructurii comune de comunicaţii electronice a statului” 
 

În conformitate cu prevederile art.95 şi 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 
modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru tehnologia informaţiei a fost sesizată spre dezbatere în 
fond, în procedură de urgenţă, cu proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a 
Guvernului nr.117/2011 privind constituirea „Infrastructurii comune de comunicaţii electronice a 
statului”, trimis cu adresa nr. PLx nr. 53 din 11 aprilie 2012 şi înregistrat la Comisia pentru tehnologia 
informaţiei şi comunicaţiilor cu nr.36/26/11.04.2012. 

Potrivit prevederilor art.75 alin.(1) din Constituţia României, republicată, şi ale art.92 alin.(9) din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege la data de 2 aprilie 
2012, ca urmare a depăşirii termenului de adoptare, potrivit art. 115 alin. (5) din Constituţia României, 
republicată. 

Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de ordonanţă de urgenţă, cu unele observaţii şi 
propuneri, conform avizului nr.1332/15.12.2011. 
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Comisia pentru buget, finanţe şi bănci a avizat negativ proiectul de lege, conform avizului 
nr.22/80/14.06.2012.  

Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic a avizat 
favorabil proiectul de lege, conform avizului nr.26/59/18.04.2012.  

Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională a avizat favorabil proiectul de 
lege, conform avizului nr.32/100/18.04.2012.  

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a avizat favorabil proiectul de lege, conform avizului 
nr.PLx 53/18.04.2012.  

Prezenta ordonanţă de urgenţă are ca obiect de reglementare constituirea Infrastructurii comune de 
comunicaţii electronice a statului, ce reprezintă un obiectiv de interes public al statului român, fiind destinată 
asigurării suportului tehnologic eficient, securizat şi rapid pentru conectarea beneficiarilor la reţeaua 
integrată de comunicaţii electronice administrativă a României şi la reţeaua de comunicaţii administrativă a 
Uniunii Europene. 

În conformitate cu prevederile art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările 
şi completările ulterioare, Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor a dezbătut proiectul de lege 
în şedinţa din data de 20 iunie 2012. 

În urma examinării proiectului de lege s-a hotărât, cu majoritate de voturi a membrilor prezenţi 
să se supună plenului Camerei Deputaţilor, spre dezbatere şi adoptare, proiectul de lege pentru 
respingerea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.117/2011 privind constituirea „Infrastructurii 
comune de comunicaţii electronice a statului”, conform anexei la prezentul raport. 

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

                   
   

    PREŞEDINTE,                                                                        SECRETAR, 

        RELU FENECHIU                                                         ADRIAN BĂDULESCU                         
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Anexă  

Amendamente admise 
la proiectul de lege pentru respingerea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.117/2011 privind 

constituirea „Infrastructurii comune de comunicaţii electronice a statului” 
(Plx nr.53/2012) 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Text Senat Text propus 
(autorul amendamentului) 

Motivare 

1.   Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei  de urgenţă a 
Guvernului nr.117/2011 privind 
constituirea „Infrastructurii 
comune de comunicaţii 
electronice a statului” 

Lege pentru respingerea Ordonanţei  
de urgenţă a Guvernului nr.117/2011 
privind constituirea „Infrastructurii 
comune de comunicaţii electronice a 
statului” 

Autor: Comisia pentru tehnologia 
informaţiei şi comunicaţiilor 

 

2.   Articol unic. – Se aprobă 
Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.117 din 21 
decembrie 2011 privind 
constituirea „Infrastructurii 
comune de comunicaţii 
electronice a statului”, publicată 
în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 940 din 30 
decembrie 2011. 

Articol unic. – Se respinge 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.117 din 21 decembrie 2011 
privind constituirea „Infrastructurii 
comune de comunicaţii electronice a 
statului”, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 940 
din 30 decembrie 2011. 

Autor: Comisia pentru tehnologia 
informaţiei şi comunicaţiilor 
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