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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 
COMISIA JURIDICĂ, DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 

                                                  
                     București, 16 februarie 2021 
                                                                                               PL-x 530/2020     
       Către, 

 
BIROUL PERMANENT AL CAMEREI DEPUTAŢILOR 

 
 

Vă înaintăm, alăturat, raportul asupra Proiectului de Lege pentru modificarea art.18 din Legea nr.202/1998 

privind organizarea Monitorului Oficial al României (PL-x 530/2020), trimis Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi 

cu adresa nr. PL-x 530 din 8 septembrie 2020, înregistrat cu nr. 4c-13/828 din 9 septembrie 2020. 

În raport cu obiectul și conținutul reglementării, inițiativa legislativă se încadrează în categoria legilor ordinare.  

 
 

      PREŞEDINTE 
 

   Mihai Alexandru BADEA 
 

 
 

 
   

florica.manole
Conf cu originalul
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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
COMISIA JURIDICĂ, DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 

                                                  
                 București, 16 februarie 2021 
                                                                                           PL-x 530/2020 

  
RAPORT  
  asupra 

Proiectului de Lege pentru modificarea art.18 din Legea nr.202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al 
României 

 
În conformitate cu prevederile art.94 din Regulamentul Camerei Deputaților , republicat, cu modificările și 

completările ulterioare, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată spre dezbatere, în fond, cu Proiectul de 
Lege pentru modificarea art.18 din Legea nr.202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României (PL-x 
530/2020), trimis Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi cu adresa nr.PL-x 530 din 8 septembrie 2020, înregistrat cu 
nr.4c-13/828 din 9 septembrie 2020. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat iniţiativa legislativă în şedinţa din ziua de 2 septembrie 
2020. 

Camera Deputaţilor este Cameră decizională, în conformitate cu prevederile art. 75 alin. (1) şi (3) din Constituţia 
României, republicată şi ale art. 91 alin.(9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea art.18 din Legea pentru modificarea art.18 din Legea 
nr.202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în 
sensul instituirii gratuității accesului la formatul electronic al Monitorului Oficial al României, Partea I și Partea a II-
a, document portabil, fără filigran sau inscripții suplimentare formatului tipărit, accesibil pentru citire, căutare, salvare, 
distribuire și imprimare de către orice utilizatori. 
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Consiliul Legislativ a avizat favorabil iniţiativa legislativă, conform adresei cu nr.788 din 7 iulie 2020, cu 
următoarea recomandare:“Având în vedere că este direct implicată în implementarea soluțiilor legislative propuse, 
considerăm că ar fi necesar un punct de vedere asupra acestora și din partea Regiei Autonome “Monitorul Oficial” ”. 

Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale a avizat favorabil proiectul de 
lege, în forma adoptată de Senat, cu unanimitate de voturi, în şedinţa din ziua de 15 septembrie 2020, conform adresei cu 
nr.4c-6/493 din 16 septembrie 2020. 

 
Comisia pentru tehnologia informației și comunicațiilor a avizat favorabil inițiativa legislativă, cu unanimitate 

de voturi, conform adresei cu nr.4c-19/78 din 7 octombrie 2020. 
 Consiliul Economic și Social a avizat favorabil proiectul de act normativ, conform adresei cu nr.6802 din 30 iulie 
2020. 

Guvernul României nu a transmis un punct de vedere referitor la această inițiativă legislativă, până în prezent. 
  Regia Autonomă “Monitorul Oficial” R.A. a transmis, cu adresele nr.8555 din 28.10.2020 și nr.1141 din 9.02.2021,  
două puncte de vedere referitoare la PL-x 530/2020, în care prezintă impactul economic, funcțional și legal pe care îl va 
avea adoptarea acestei inițiative legislative, formulează propuneri de amendamente și susține adoptarea proiectului de lege.  

În conformitate cu prevederile art.61 și art.129 alin.(1) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 
modificările și completările ulterioare, membrii  Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au examinat proiectul de lege în 
şedinţa online din ziua de 16 februarie 2021. 

La şedinţa Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi deputaţii au fost prezenţi conform listei de prezenţă. 
În urma dezbaterilor, membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au hotărât, cu majoritate de voturi, să 

propună plenului Camerei Deputaților un raport de adoptare a Proiectului de Lege pentru modificarea art.18 din Legea 
nr.202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României, cu amendamentul admis din Anexa nr.1 și 
amendamentul respins din Anexa nr.2, anexe ce fac parte integrantă din prezentul raport. 

În raport cu obiectul şi conţinutul reglementării, ini țiativa legislativă se încadrează în categoria legilor ordinare. 
 
 
       PREŞEDINTE,                                         SECRETAR, 
       Mihai-Alexandru Badea               Cristian-Tudor Băcanu 

 
 
 
Consilier parlamentar,  
Rodica Penescu                                                                                                                            



4 
 

 
        Anexa nr.1 

 
AMENDAMENT ADMIS 

 
Proiect de Lege pentru modificarea art.18 din Legea nr.202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al 

României 
 
Nr. 
crt. 

Legea nr.202/1998 
Text în vigoare 

Text  
Senat 

Text propus de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea 
amendamentelor  

1.  
 
--------------------------------- 

LEGE pentru modificarea 
art.18 din Legea nr.202/1998 
privind organizarea 
Monitorului Oficial al 
României 
 

Nemodificat 
 

Consiliul Legislativ 
Aviz nr,788/7.07.2020 
 
“Având în vedere că 
este direct implicată în 
implementarea 
soluțiilor legislative 
propuse, considerăm că 
ar fi necesar un punct 
de vedere asupra 
acestora și din partea 
Regiei Autonome 
“Monitorul Oficial” ”. 
 

2.  
 
 
--------------------------------- 

Articol unic.- Articolul 18 din 
Lega nr.202/1998 privind 
organizarea Monitorului 
Oficial al României, 
republicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, 
nr.511 din 3 iulie 2017, cu 
modificările și completările 
ulterioare, se modifică și va 
avea următorul cuprins: 
 

Nemodificat 
 

Regia Autonomă 
“Monitorul Oficial” 
R.A. a transmis prin 
adresa cu nr.8555 din 28 
octombrie 2020 un 
punct de vedere 
referitor la PL-x 
530/2020, în care 
prezintă impactul 
economic, funcțional și 
legal pe care îl va avea 
adoptarea acestei 
inițiative legislative.  
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3. 
Regia Autonomă "Monitorul 
Oficial" editează Monitorul 
Oficial al României atât în 
format tipărit, cât ș i în 
format electronic. Formatul 
tipărit este pus la dispoziț ia 
tuturor utilizatorilor contra 
cost, iar formatul electronic 
al Monitorului Oficial al 
României, Partea I ș i Partea 
a II-a, în mod gratuit, 
permanent, în varianta 
pentru citire. 
 
 

Art. 18 Art. 18.- Regia Autonomă 
“Monitorul Oficial” editează 
Monitorul Oficial al României 
atât în format tipărit, cât și în  
format electronic. Formatul 
tipărit este pus la dispoziția 
tuturor utilizatorilor contra 
cost, iar formatul electronic al 
Monitorului Oficial al 
României, Partea I și Partea a 
II-a, în mod gratuit și liber, 
permanent. Formatul electronic 
gratuit și liber este de document 
portabil, fără filigran sau 
inscripții suplimentare 
formatului tipărit, accesibil 
pentru citire, căutare, salvare, 
distribuire și imprimare  de 
către orice utilizatori. 
 

„Art. 18 – (1) Regia 
Autonomă "Monitorul Oficial" 
editează Monitorul Oficial al 
României atât în format 
tipărit, cât și în format 
electronic. Formatul tipărit 
este pus la dispoziția tuturor 
utilizatorilor contra cost. 
 
(2) Formatul electronic al 
Monitorului Oficial al 
României, Partea I și a II -a, 
este disponibil în mod gratuit 
și liber, permanent. Formatul 
electronic gratuit și liber este 
de document portabil, fără 
filigran sau inscripții 
suplimentare formatului 
tipărit; acesta devine accesibil 
tuturor utilizatorilor în 
aceeași zi cu publicarea, 
inclusiv pentru căutare, 
salvare, distribuire și 
imprimare.” 
 
Autori amendament:  
Grupul USR și d ep. Gabriel 
Andronache în numele 
Grupului PNL 
 
Aprobat: 
Comisia juridică, de disciplină 
și imunități 

Motivare autori 
amendament: 
În conformitate cu cele 
prevăzute în avizul 
favorabil al Consiliului 
Legislativ, se fac 
anumite corectări de 
tehnică legislativă.  
 
De asemenea, se 
implementează 
observațiile Regiei 
Autonome Monitorul 
Oficial cuprinse în 
adresa favorabilă nr. 
1141/09.02.2021, 
privind prevederea unui 
termen scurt necesar 
conversiei tehnice a 
fișierului din formatul 
bun de tipar și cel 
portabil pentru 
distribuire liberă. 
 
P.D.V. transmis prin 
adresa cu nr.1141 din 
9.02.2021 
 
Regia Autonomă 
Monitorul Oficial 
susține ADOPTAREA 
proiectului de lege. 
Propune:  “adăugarea 
unei precizări necesare 
impuse de fluxul 
editorial și tipografic al 
oricărei publicații, 
inclusiv al Monitorului 
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Oficial, precum și 
structurarea textului în 
două alienate. Este 
necesar un scurt 
interval de timp între 
momentul în care 
publicația poate fi citită 
și cel în care poate fi 
distribuită printr-un 
fișier portabil. ...” 
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     Anexa nr.2 

AMENDAMENT RESPINS 
 
Nr. 
crt. 

Text inițial Text propus 
(autorul amendamentului) 

Motivare 
1. Argumente susținere 
2. Argumente respingere 

Cameră decizională  

1.  Art. 18 Regia Autonomă 
,,Monitorul Oficial" editează 
Monitorul Oficial al României 
atât în format tipărit, cât și în 
format electronic. Formatul 
tipărit este pus la dispoziția 
tuturor utilizatorilor contra 
cost, iar formatul electronic al 
Monitorului Oficial al 
României, Partea I și Partea a 
II-a, în mod gratuit și liber, 
permanent. Formatul electronic 
gratuit și liber este de 
document portabil, fără filigran 
sau inscripții suplimentare 
formatului tipărit, accesibil 
pentru căutare, citire, salvare, 
distribuire și imprimare de 
către orice fel de utilizatori. 
 
Deputat Andi Gabriel 
Grosaru 
 

1. Pentru o mai mare 
exactitate privind modalitatea 
de utilizare a variantei 
electronice a publicației, 
pentru a putea efectua orice 
operațiuni asupra actului, are 
întâietate operațiunea de 
căutare, restul operațiunilor 
fiind logice, previzibile și 
consecutive. Celelalte 
modificări sunt de tehnică 
legislativă. 
 
 
 

Camera Deputaților 

 
 
Consilier parlamentar,  Rodica Penescu 


	Text propus de Comisie

