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BIROUL PERMANENT 
AL 

CAMEREI DEPUTAŢILOR 
 
 

Vă înaintăm alăturat, Raportul asupra proiectului 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, transmis cu adresa nr. PLx.74 din  
14 martie 2016 şi înregistrat la comisie cu nr.4c-3/97 din  15 martie 2016. 

Prin obiectul de reglementare şi conţinutul său, propunerea legislativă face parte 
din categoria legilor ordinare. 
 
       

 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Iulian Iancu 
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RAPORT   
 

asupra proiectului 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 

(PL-x 74/2006) 
 

În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru industrii şi servicii 
a fost sesizată spre dezbatere în fond cu proiectul de Lege pentru 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, transmis cu adresa nr. PLx.74 din  14 martie 
2016 şi înregistrat la comisie cu nr.4c-3/97 din  15 martie 2016. 
 Senatul în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat acest proiect de Lege  în 
şedinţa din 8 martie 2016. 
 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului supusă dezbaterii are ca obiect de 
reglementare 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, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 68/2010, 
în vederea îndreptării unei erori materiale şi a specificării instituţiei care constată 
contravenţia prevăzută la art. 28 alin.(1) lit.d) şi aplică sancţiunea. 

Consiliul Legislativ, a avizat favorabil proiectul de ordonanţă de urgenţă, cu 
unele observaţii şi propuneri, aviz transmis cu adresa nr. 71 din 26 ianuarie 2016. 

Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 
modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru industrii şi servicii a dezbătut 
proiectul de lege menţionat în şedinţa din data de  23.03.2016.         

La lucrările comisiei au fost prezenţi 18 deputaţi din totalul de 18 deputaţi membri 
ai comisiei. 
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În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, în unanimitate, să propună 
plenului Camerei Deputaţilor adoptarea proiectului 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, în forma adoptată de Senat. 

Prin obiectul de reglementare şi conţinutul său, propunerea legislativă face parte 
din categoria legilor ordinare. 

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

 
                  PREŞEDINTE,                                                    SECRETAR, 
 
                   Iulian Iancu                                            Radu – Bogdan Ţîmpău 
                                  
   
        
 
 
 
        Consilier parlamentar, 
          Viorica Petraşcu 
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