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Vă înaintăm, alăturat, raportul comun asupra proiectului de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.90/2019 privind stabilirea unor 
măsuri la nivelul administraţiei publice centrale, trimis Comisiei pentru tehnologia 
informației și comunicațiilor și Comisiei pentru administrație publică și amenajarea 
teritoriului cu adresa PL-x nr. 83 din 2 martie 2020. 
 Prin conţinutul si obiectul de reglementare, proiectul de lege face parte din categoria 
legilor ordinare. 
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PREȘEDINTE 
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RAPORT COMUN 

asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.90/2019 privind 
stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice centrale 

 
În temeiul dispoziţiilor art. 94 și 114  din Regulamentul Camerei Deputaţilor, repubicat, Comisia pentru tehnologia 

informaţiei şi comunicaţiilor și Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului au fost sesizate, spre 
dezbatere în fond, în procedură de urgență, cu  proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.90/2019 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice centrale trimis cu adresa PL-x 
nr. 83 din 2 martie 2020. 

Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de ordonanță de urgență,  cu observaț ii și pro puneri conform 
avizului nr. 1058/30.12.2019. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în şedinţa din 26 februarie 2020, ca urmare 
a depășirii termenului de adoptare, potrivit art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată.  

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a avizat favorabil proiectul de lege, conform avizului nr. 4c-
13/137/09.03.2020. 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială a avizat favorabil proiectul de lege, conform avizului nr. 4c-
9/235/24.04.2020. 

http://www.cdep.ro/pls/dic/site.page?den=act2_1&par1=3#t3c1s3a75�


Potrivit prevederilor art.75 alin. (1) şi (3) din Constituţia României, republicată şi ale art.92 din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 
 Proiectul de lege are ca obiect de reglementare stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice centrale. În 
acest sens, începând cu data de 30 ianuarie 2020, Autoritatea pentru Digitalizarea României, structură cu personalitate 
juridică, aflată în coordonarea prim-ministrului, preia de la Ministerul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor, 
atribuţiile şi personalul Organismului Intermediar pentru Promovarea Societăţii Informaţionale şi ale Unităţii de 
Implementare Proiecte (UIP)-POAT. 

Potrivit prevederilor art.61 şi 63 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, cele două Comisii au dezbătut proiectul de 
lege în şedinţe separate. 

Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului a examinat proiectul de lege în şedinţa online 
din 28 aprilie 2020. La lucrările Comisiei au fost prezenţi membri ai Comisiei, conform listei de prezență. 

Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor a dezbătut proiectul de lege în ședința online din 4 mai 
2020. La lucrările ședinței Comisiei au fost prezenţi 13 deputaţi din totalul de 15 membrii.  

În urma dezbaterilor proiectului de lege, membrii celor două Comisii au hotărât, cu majoritate de voturi să propună 
plenului Camerei Deputaţilor adoptarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului 
nr.90/2019 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice centrale, cu un amendament admis 
redactat în anexă care face parte integrantă din prezentul raport. 

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

                     PREȘEDINTE, 

                    Cornel ZAINEA 

 

         PREȘEDINTE, 

        Angelica FĂDOR 

                SECRETAR, 

                Gheorghe-Dinu SOCOTAR 

      SECRETAR, 

        Simona BUCURA-OPRESCU 

  
Întocmit,                                                                                                                                                                                                    Întocmit, 
Consilier parlamentar – Mihaela Astafei                                                                                                     Consilier parlamentar - Alina Tănase 
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Amendamente admise la 

proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.90/2019 privind stabilirea unor măsuri la nivelul 
administraţiei publice centrale 

PLx 83/2020 
 

Nr. 
crt. Text  Senat Text propus de Comisii 

 

 
Motivare 

Amendamente 
 

 
1. 

 
Titlul legii 
 

LEGE 
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.90/2019 privind stabilirea unor 
măsuri la nivelul administraţiei publice centrale 

 

 
Titlul legii 
 

LEGE 
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.90/2019 privind stabilirea unor 
măsuri la nivelul administraţiei publice centrale 

 

 
Tehnică Legislativă 

2.  
 Articol unic. – Se aprobă Ordonanța de 
urgență a Guvernului nr.90 din 30 decembrie 
2019 privind stabilirea unor măsuri la nivelul 
administrației publice centrale, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.1059 
din 31 decembrie 2019. 
 

 
Nemodificat 
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