
 
                                              PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 

      CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

COMISIA JURIDICĂ, DE  DISCIPLINĂ ŞI 
IMUNITĂŢI 

                                               Bucureşti, 20 septembrie 2016
                                         Nr. PL-x 193/2016 

   
            

 RAPORT SUPLIMENTAR 
 asupra 

proiectului de Lege pentru modificarea Legii nr.202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României 
 
 

În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările  şi 

completările ulterioare, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată spre dezbatere, în fond, cu proiectul 

de Lege pentru modificarea Legii nr.202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României, trimis Comisiei 

juridice, de disciplină şi imunităţi cu adresa nr. PL-x 193 din 20 aprilie 2016, înregistrat cu nr. 4c-11/577 din 21 aprilie 

2016. 

Camera Deputaţilor a hotărât, în şedinţa din ziua de 20 septembrie 2016, în temeiul art.70 din Regulamentul 

Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările  şi completările ulterioare, să retrimită Comisiei juridice, de disciplină 

şi imunităţi proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al 

României, în vederea examinării şi depunerii unui nou raport. 

Senatul a adoptat proiectul de lege în şedinţa din data de 11 aprilie 2016, în calitate de primă Cameră sesizată. 
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Camera Deputaţilor este Cameră decizională, conform dispoziţiilor art. 75 alin.(1) din Constituţia României, 

republicată şi ale art.92 alin.(9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările  şi completările 

ulterioare.  

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea Legii nr.202/1998 privind organizarea Monitorului 

Oficial al României, republicată, cu modificările ulterioare, în sensul asigurării accesului permanent şi gratuit la 

formatul electronic al acestui editorial. 

Consiliul Legislativ a avizat favorabil iniţiativa legislativă, cu observaţii şi propuneri, conform adresei cu 

nr.1220 din 11 noiembrie 2015. 

Guvernul României, conform punctului de vedere transmis prin adresa cu nr.555/24.03.2016 nu susţine 

adoptarea acestei propuneri legislative. 

Regia Autonomă “Monitorul Oficial” a transmis prin adresa cu nr.4965 din 3 mai 2016 un punct de vedere 

conform căruia nu susţine adoptarea acestui proiect de lege întrucât “adoptarea acestei iniţiative legislative va 

conduce la afectarea directă şi imediată a regiei din punct de vedere financiar”. 

În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările  şi 

completările ulterioare, membrii  Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au examinat iniţiativa legislativă în 

şedinţa din ziua de 20 septembrie 2016. 

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

La dezbaterea iniţiativei legislative au participat, în calitate de invitaţi, doamna Rela Ştefănescu – secretar de stat 

la Cancelaria primului-ministru, doamna Roxana Vasiliu – şef Oficiu juridic şi doamna Cristina Popescu – director la 

Regia Autonomă “Monitorul Oficial” al României S.A., precum şi domnul deputat Florin Gheorghe, în calitate de 
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iniţiator al proiectului de lege. Domnia sa a prezentat membrilor comisiei prezenţi la dezbateri argumente pentru 

adoptarea iniţiativei legislative. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au hotărât, cu majoritate de voturi, să 

propună plenului Camerei Deputaţilor un raport suplimentar de adoptare a proiectului de Lege pentru modificarea 

Legii nr.202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României, cu amendamentele admise din Anexa la 

prezentul raport. 

În raport cu obiectul şi conţinutul reglementării, iniţiativa legislativă face parte din categoria legilor ordinare. 

 

    PREŞEDINTE,                                    SECRETAR, 

      Bogdan Liviu CIUCĂ        Vasile VARGA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consilier parlamentar, 
Rodica Penescu 
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Anexa 
 

AMENDAMENTE ADMISE 
 
 

 
Nr. 
crt. 

 
Text 

Legea nr.202/1998 

Text 
Senat 

Text propus de comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivare/ 
Observaţii 

1.  
LEGE nr. 202 din 9 
noiembrie 1998 privind 
organizarea Monitorului 
Oficial al României 

 
LEGE pentru modificarea 
Legii nr.202/1998 privind 
organizarea Monitorului 

Oficial al României 
 

 
 
Nemodificat 

 

2.  

------------------------------ 

Articol unic. - Legea nr. 
202/1998 privind organizarea 
Monitorului Oficial al României, 
republicată în Monitorului 
Oficial al României, Partea I, 
nr.206 din 11 aprilie 2013, cu 
modificările ulterioare, se 
modifică după cum urmează: 
 

Art. I - Legea nr. 202/1998 
privind organizarea Monitorului 
Oficial al României, republicată 
în Monitorului Oficial al 
României, Partea I, nr.206 din 11 
aprilie 2013, cu modificările 
ulterioare, se modifică după cum 
urmează: 
 
Aprobat: 
Comisia Juridică 
 

 

3.  
Art.18 
 
Regia Autonomă 
"Monitorul Oficial" 

1. Articolul 18 va avea 
următorul cuprins: 

“Art.18. - Regia Autonomă 
“Monitorul Oficial” editează 

1. Articolul 18 va avea 
următorul cuprins: 

“Art.18. - Regia Autonomă 
“Monitorul Oficial” editează 

PRECIZĂRI 
Regia 
Autonomă 
Monitorul 
Oficial 
- Se impune 
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editează Monitorul Oficial 
al României atât în format 
tipărit, cât şi în format 
electronic, pe care îl pune 
la dispoziţia tuturor 
categoriilor de utilizatori 
contra cost. 
 

Monitorului Oficial al României 
atât în format tipărit, cât şi în format 
electronic. Formatul tipărit este 
pus la dispoziţia tuturor 
utilizatorilor contra cost, iar 
formatul electronic în mod 
gratuit.” 

Monitorul Oficial al României atât în 
format tipărit, cât şi în format 
electronic. Formatul tipărit este pus la 
dispoziţia tuturor utilizatorilor contra 
cost, iar formatul electronic al 
Monitorului Oficial al României, 
Partea I şi Partea a II-a, în mod 
gratuit, permanent, în varianta 
pentru citire.” 

 

Aprobat: 

Comisia Juridică 

precizarea unui 
termen de 
intrare în 
vigoare de cel 
puţin 6-8 luni 
(1 iunie 2017) 
deoarece 
trebuie 
respectate 
procedurile 
legale privind 
achiziţiile 
publice prin 
SEAP – pentru 
dezvoltarea 
programului 
informatic 
necesar punerii 
în aplicare a 
dispoziţiilor 
legii, 
determinarea 
surselor de 
finanţare, 
precum şi 
cuprinderea în 
BVC 
(considerând 
faptul că BVC 
în curs nu mai 
poate fi afectat 
decât cu 
consecinţe 
negative); 
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4. Art. 19 
 
Regia Autonomă 
"Monitorul Oficial" 
realizează un produs 
electronic conţinând actele 
publicate, care poate fi 
accesat gratuit pe internet 
şi este disponibil, în 
varianta pentru citire, timp 
de 10 zile de la publicarea 
respectivelor acte. 
Sumarele monitoarelor 
oficiale sunt accesibile 
permanent. 
 

2. Articolul 19 va avea 
următorul cuprins: 

“Art.19. - Regia Autonomă 
“Monitorul Oficial” realizează un 
produs electronic conţinând 
sumarele monitoarelor şi actele 
publicate, care poate fi accesat 
gratuit pe internet  şi este disponibil 
permanent, în varianta electronică 
pentru citire.” 

2. Articolul 19 va avea următorul 
cuprins: 

“Art.19. - Regia Autonomă 
“Monitorul Oficial” realizează 
un produs electronic conţinând  
actele publicate în Monitorul 
Oficial al României, părţile III-
VII, care poate fi accesat gratuit 
pe internet şi este disponibil, în 
varianta pentru citire, timp de 
10 zile de la publicarea 
respectivelor acte.” 
 
 
Aprobat: 

Comisia Juridică 

- Art. 19 
conţine 
prevederi 
redundante, 
având în vedere 
că formatul 
electronic al 
Monitorului 
Oficial cuprinde 
atât sumarul, cât 
şi conţinutul 
actelor, astfel 
încât ar trebui 
eliminat 
complet.  
- Se propune 
abrogarea art. 
19 în cazul în 
care nu se 
aprobă 
modificarea 
art.18. 
 

    
Art. II. – Prezenta lege intră în 
vigoare la data de 1 iunie 2017. 
 

Aprobat: 

Comisia Juridică 
 

 

5.  
 

 Art. III. – Legea nr. 202/1998 
privind organizarea 
Monitorului Oficial al 
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României, republicată în 
Monitorului Oficial al 
României, Partea I, nr.206 din 
11 aprilie 2013, cu modificările 
ulterioare, precum şi cu 
modificările  aduse prin 
prezenta lege, se va republica 
în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, dându-se 
textelor o nouă numerotare. 
 
Aprobat: 

Comisia Juridică 
 
 

 
 
 
 
Consilier parlamentar, 
Rodica Penescu 
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