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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

COMISIA PENTRU TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI ŞI COMUNICAŢIILOR 
 

 

                                                                                                                                                                                                              

 

BIROULUI PERMANENT 
AL 

CAMEREI DEPUTAŢILOR 
 

              

           Vă  înaintăm, alăturat, RAPORTUL asupra proiectului de Lege pentru 

completarea art.14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.13/2013 

privind serviciile poştale, trimis spre dezbatere, în fond, Comisiei pentru 

tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor, cu adresa nr. Pl-x nr. 41 din 01 februarie 

2017. 

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

categoria legilor ordinare. 

 

 

 

 PREȘEDINTE, 

Cătălin Drulă 
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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor 

 
 

Plx nr.41/2017 
 

RAPORT 
asupra proiectului de Lege pentru completarea art.14 din Ordonanţa de 

urgenţă a Guvernului nr.13/2013 privind serviciile poştale 
 

 În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor 
republicat, Biroul permanent a trimis, Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi 
comunicaţiilor, spre dezbatere în fond, proiectul de Lege pentru completarea 
art.14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.13/2013 privind 
serviciile poştale (PLx nr.41/2017). 
 Proiectul de  lege are ca obiect de reglementare completarea art.14 din 
OUG nr.13 privind serviciile poștale, în sensul instituirii posibilității angajării unor 
salariați, cu contract de muncă pe durată determinată, pe perioada concediilor de 
odihnă, în anumite situații specifice. 
 Consiliul Legislativ a avizat favorabil propunerea legislativă, cu 
observaţii şi propuneri, conform avizului nr. 551/02.06.2016. 
 Senatul a adoptat inițiativa legislativă, în ședința din 22.12.2016, în 
condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia României, republicată. 
 Guvernul nu susține proiectul de lege. 

Potrivit prevederilor art.75 alin.(1) din Constituţia României, republicată, şi 
ale art.92 alin.(9) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera 
Deputaţilor este Cameră decizională.  
 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 15 februarie 2017. 
 La şedinţa Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor din 15 
februarie 2017 au fost prezenţi 9 deputaţi din totalul de 15 membrii. 
 În urma dezbaterilor membrii Comisiei pentru tehnologia informației și 
comunicațiilor au hotărât, cu unanimitate de voturi, să propună plenului 
Camerei Deputaţilor, respingerea proiectului de Lege pentru completarea 
art.14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.13/2013 privind 
serviciile poştale, având în vedere faptul că dispozițiile acestuia se regăsesc în 
cuprinsul Ordonanței Guvernului nr.27/2016 pentru modificarea și completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.13/2013 privind serviciile poştale, 
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aprobată cu modificări prin Legea nr.238/2016. Prin urmare inițiativa legislativă a 
rămas fără obiect. 

În raport cu obiectul şi conţinutul reglementării, proiectul de lege face parte 
din categoria legilor ordinare. 
 
       PREŞEDINTE,                                                                       SECRETAR, 

 
       Cătălin Drulă                                                                    Pavel Popescu 
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