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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

 

  

  
   COMISIA JURIDICĂ, DE 
DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 
 
 

Bucureşti, 26.11.2018 
 P.L.x 843/2015 

COMISIA PENTRU TEHNOLOGIA  
INFORMAȚIEI ȘI COMUNICAȚIILOR 
 

                                                                    
                                                                                                

 
 

BIROULUI  PERMANENT  
AL 

CAMEREI DEPUTAŢILOR 
 
 
 

Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL SUPLIMENTAR COMUN asupra 

proiectului de Lege privind sediul electronic al operatorilor economici, transmis cu 

adresa nr. PL.x nr.843/2015 din 29 mai 2018. 

            În raport de obiectul şi conţinutul său, inițiativa legislativă face parte din 

categoria legilor ordinare. 

 

 

 
PREŞEDINTE 

 
Nicușor HALICI 

 

PREŞEDINTE, 

         Cătălin DRULĂ 
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PLx nr.843/2015 
 

 

 
 

RAPORT SUPLIMENTAR COMUN 
asupra proiectului de Lege privind sediul electronic  

al operatorilor economici 

 

 

În conformitate cu art.70 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu 
modificări și completări, Plenul Camerei Deputaților a hotărât, în ședința din 29 mai 
2018, retrimiterea proiectului de Lege privind sediul electronic al operatorilor 
economici, Comisiei juridice, de disciplină și imunități și Comisiei pentru tehnologia 
informației și comunicațiilor cu adresa nr.PLx.843/2015 din 29 mai 2018, în vederea 
reexaminării și depunerii unui nou raport comun.  

Inițiativa legislativă are ca obiect reglementarea sediului electronic al 
operatorilor economici. Potrivit Expunerii de motive, intervențiile legislative vizează 
”alocarea unei adrese de email odată cu înregistrarea fiscală a oricărui operator 
economic, o adresă de email care să identifice în același mod ca și codul de identificare 
fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz, acel operator economic și care să 
echivaleze cu sediul electronic al acesteia.”    

Senatul a adoptat proiectul de lege în ședința din data de 18 noiembrie 2015. 
Consiliul Legislativ a avizat favorabil inițiativa legislativă, cu observaţii şi 

propuneri, conform avizului nr. 726/07.07.2015. 
Guvernul prin punctul de vedere transmis cu adresa nr.1909/DPSG din 

08.10.2018 nu susține adoptarea acestei inițiative legislative. 
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. 
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 În conformitate cu prevederile art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificări și completări, la Comisia pentru tehnologia informaţiei şi 
comunicaţiilor reexaminarea proiectului de lege a avut loc pe parcursul mai multor 
şedinţe.  

La dezbateri a participat în calitate de invitat din partea Ministerului 
Comunicațiilor și Societății Informaționale, doamna Carmen Elian – Subsecretar de 
stat. 

La lucrările ședinței Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor din 
data de 13 noiembrie 2018 au fost prezenți 10 deputați, din totalul de 16 membri ai 
comisiei. 

În urma reexaminării membrii Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi 
comunicaţiilor au hotărât, cu majoritate de voturi (9 voturi pentru și 1 abținere) a 
membrilor prezenți, să propună plenului Camerei Deputaţilor respingerea proiectului 
de Lege privind sediul electronic al operatorilor economici. 

În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificări și completări, membrii Comisiei juridice, de disciplină şi 
imunităţi au examinat această iniţiativă legislativă în şedinţa din  26 noiembrie 2018.  

La şedinţa Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au fost prezenţi deputaţii 
conform listei de prezenţă.  

La dezbateri a participat, în calitate de invitat din partea Ministerului Justiţiei 
doamna Mariana Sofia Moț, secretar de stat. 

Membrii celor două Comisii au hotărât, cu majoritate de voturi, să supună 
plenului Camerei Deputaţilor respingerea proiectului de lege privind sediul 
electronic al operatorilor economici. 

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

 
 
 

PREŞEDINTE 
Nicușor HALICI 

 

PREŞEDINTE, 
Cătălin DRULĂ 

 
 
 
 

SECRETAR, 
Aida – Cristina CĂRUCERU 

SECRETAR, 
Pavel POPESCU 

 
 
 
 

Consilier,                                                                                                                                     Consilier, 
Roxana David                                                                                                                              Mihaela Astafei  


