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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 

COMISIA PENTRU TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI ŞI COMUNICAŢIILOR 

 

Nr.4c-19/69/29.06.2020 

                   Către                                                                                                                                                                                          

BIROUL PERMANENT 

AL 

CAMEREI DEPUTAŢILOR 

 

              

           Vă  înaintăm alăturat, RAPORTUL asupra proiectului de Lege pentru 

aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 56/2020 privind unele măsuri 

provizorii în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea 

coronavirusului SARS-CoV-2, trimis spre dezbatere, în fond, Comisiei pentru 

tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor, cu adresa nr. PL-x nr. 308 din 27 mai 2020. 

            În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria 

legilor ordinare. 

 

 

 

 PREȘEDINTE, 

CORNEL ZAINEA 
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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 

COMISIA PENTRU TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI ŞI COMUNICAŢIILOR 

 

Nr.4c-19/69/29.06.2020 

 

PLx nr.308/2020 

 

RAPORT 

asupra proiectui de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 

nr. 56/2020 privind unele măsuri provizorii în contextul situaţiei epidemiologice 

determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 

 

 În conformitate cu prevederile art.94 și 115  alin.(3) din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, Biroul permanent a trimis, Comisiei pentru tehnologia 

informaţiei şi comunicaţiilor, spre dezbatere în fond, în procedură de urgență, 

proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 

56/2020 privind unele măsuri provizorii în contextul situaţiei epidemiologice 

determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 (PLx nr.308/2020). 

 Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de ordonanță de urgență, cu 

observaţii şi propuneri, conform avizului nr. 363/16.04.2020. 

 Senatul a adoptat proiectul de lege, în ședința din 19.05.2020. 

Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă a avizat 

favorabil proiectul de lege, conform avizului nr. 4c-12/131/09.06.2020. 

 Proiectul de lege are ca obiect de reglementare instituirea unor măsuri provizorii 

în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-

CoV-2. 

Potrivit prevederilor art.75 alin.(1) din Constituţia României, Camera 

Deputaţilor este Cameră decizională.  

În conformitate cu prevederile art.55 și 56 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, la lucrările comisiei au participat, în calitate de invitați, din partea 

Autorității Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM) 

domnul Marius Săceanu – director la Direcția Juridică, iar din partea Ministerului 

Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, domnul secretar de stat Viorel 

Grigoraș. 
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 În conformitate cu prevederile art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor a dezbătut proiectul 

de lege în ședința din 29 iunie 2020. La ședință au fost prezenți 10 deputați din totalul 

de 15 membri. 

 În urma dezbaterilor membrii Comisiei pentru tehnologia informației și 

comunicațiilor au hotărât, cu majoritate de voturi (6 voturi pentru, 3 voturi 

împotrivă și o abținere), să propună plenului Camerei Deputaților, adoptarea 

proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 

56/2020 privind unele măsuri provizorii în contextul situației epidemiologice 

determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2. 

În raport cu obiectul şi conținutul reglementării, proiectul de lege face parte din 

categoria legilor ordinare. 

 

PREŞEDINTE, 

Cornel Zainea 

 

SECRETAR, 

Gheorghe-Dinu Socotar 
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