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Către
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Vă înaintăm, alăturat, Raportul comun asupra proiectului de Lege privind
instituirea zilei de 15 octombrie ca "Ziua naţională a comerţului electronic", trimis
Comisiei pentru administrație publ ică și amenajarea teritoriului și Comisiei pentru
tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor, cu adresa nr. Plx 258/2020 din 13 mai 2020.

PREŞEDINTE,

PREŞEDINTE,

ANGELICA FĂDOR

CORNEL ZAINEA
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RAPORT COMUN
asupra Proiectului de Lege privind instituirea zilei de 15 octombrie ca "Ziua naţională a comerţului electronic"
În conformitate cu prevederile art.94 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Comisia pentru administraţie publică şi
amenajarea teritoriului și Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor au fost sesizate, prin adresa nr. Plx 258/2020 din
13 mai 2020, cu dezbaterea în fond în procedură obi șnuită, a proiectului de Lege privind instituirea zilei de 15 octombrie ca "Ziua
naţională a comerţului electronic”.
Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege
ședința
în din 5 mai 2020, cu respectarea
prevederilor art.76 alin.(2) din Constitu ția României, republicată.
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Camera Deputaţilor este Cameră decizională potrivit prevederilor art.75 din Constituţia României, republicată, şi ale
art.91 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat.
La întocmirea prezentului raport preliminar Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului a avut în vedere:
- avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.207/12.03.2020)
- avizul nefavorabil al Consiliului Economic și Social (nr. 1122/27.02.2020).
Proiectul de lege are ca obiect de reglementare instituirea zilei de 15 octombrie ca „Ziua naţională a comerţului electronic”,
care poate fi organizată de către autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, de către persoane fizice sau juridice, precum şi
de către societatea civilă, împreună sau separate, prin organizarea şi/sau participarea la manifestări sau acţiuni cu caracter social sau
ştiinţific, cu scopul informării şi conştientizării cu privire la existenţa comerţului electronic.
Potrivit prevederilor art.61 și 63 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, comisiile au examinat proiectul de lege
în şedinţe on-line separate.
Membrii Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor au dezbătut proiectul de lege în ședința on -line din 18
mai 2020. La lucrările ședinței, au fost prezenţi 15 deputaţi din totalul de 15 membrii ai Comisiei. În conformitate cu prevederile
art.55 și 56 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, la lucrările Comisei au participat, din partea Asociatiei Române a
Magazinelor Online (ARMO), domnul Florinel Chiș.
Membrii Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului au examinat proiectul de lege în ședința online din data de 9 iunie 2020. La lucrările Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului au fost prezenţi deputați
conform listei de prezență.
În urma examinării inițiativei legislative și a opiniilor exprimate, membrii celor două Comisii sesizate în fond, au hotărât, cu
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majoritate de voturi (1 vot împotrivă și 4 abțineri) să propună plenului Camerei Deputaților adoptarea proiectului de Lege
privind instituirea zilei de 15 octombrie ca "Ziua naţională a comerţului electronic" cu amendamente admise prezentate în
Anexa care face parte integrantă din prezentul raport comun.
În raport cu obiectul şi conţinutul reglementării, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare.

PREŞEDINTE,

PREŞEDINTE,

Angelica Fădor

Cornel Zainea

SECRETAR,

SECRETAR,

Simona Bucura Oprescu

Pavel Popescu

Consilier parlamentar, Beatrice Meianu

Consilier parlamentar, Mihaela Astafei
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Anexa
AMENDAMENTE ADMISE
Text adoptat de Senat
1.

Titlul Legii
LEGE
privind instituirea zilei de 15 octombrie ca
”Ziua națională a comerțului electronic”

2.

3.

Text propus de Comisie
(autorul amendamentului)
Titlul Legii
LEGE
privind instituirea zilei de 15 octombrie ”Ziua națională a comerțului electronic”

Motivarea
amendamentelor propuse
Tehnică legislativă

Autori: Comisia pentru administrație publică
și amenajarea teritoriului și Comisia pentru
tehnologia informațiilor și comunicațiilor
Art. 1. – Se instituie ziua de 15 octombrie ca Art. 1. – Se instituie ziua de 15 octombrie ca Tehnică legislativă
”Ziua națională a comerțului electronic”.
Ziua națională a comerțului electronic.

Art. 2.- Ziua națională a comerțului electronic
poate fi organizată de către
țile autorită
administrației publice centrale și locale, de către
persoane fizice sau juridice, precum
și de către
societatea civilă, împreună sau separate, prin
organizarea și/sau participarea la manifestări sau
acțiuni cu caracter social sau științific, cu scopul
informării și conștientizării cu privire la existența
comerțului electronic.

Autori: Comisia pentru administra
ție public ă
și amenajarea teritoriului și Comisia pentru
tehnologia informațiilor și comunicațiilor
Nemodificat
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Text adoptat de Senat

4.

Text propus de Comisie
Motivarea
(autorul amendamentului)
amendamentelor propuse
Art. 3.- Autoritățile administrației publice centrale Art. 3.- Autoritățile administrației publice Tehnică legislativă
și locale pot acorda, în limita alocațiilor bugetare centrale și locale pot acorda, în limita
aprobate, suport logisticși/sau fonduri din
alocațiilor bugetare aprobate, fonduri din
bugetele proprii, pentru organizarea manifestărilor bugetele proprii, precumși suport logistic,
și acțiunilor prevăzute la art. 2.
pentru organizarea manifestărilorși acțiunilor
prevăzute la art. 2.
Autori: Comisia pentru administra
ție public ă
și amenajarea teritoriului și Comisia pentru
tehnologia informațiilor și comunicațiilor
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