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                 Bucureşti, 01.03.2022 

                                                                Nr.4c-3/57/2022 

 

AVIZ 

asupra proiectului de Lege privind datele deschise și reutilizarea informațiilor 

din sectorul public 

 În conformitate cu prevederile art.95 și 117 alin.(1) din Regulamentul Camerei 

Deputaților, republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru industrii și 

servicii a fost sesizată, pentru aviz, în procedură de urgență, care va fi transmis Comisiei pentru 

pentru tehnologia informației și comunicațiilor și Comisiei juridice, de disciplină și imunități, 

care sunt sesizate în fond, cu proiectului de Lege privind datele deschise și reutilizarea 

informațiilor din sectorul public, transmis cu adresa nr. P.L.x.17/2022 din 2 februarie 2022, 

înregistrat la comisie sub nr.4c-3/57 din 2 februarie 2022. 

 Consiliul Legislativ, cu avizul nr.77 din 26.01.2022, avizează favorabil proiectul de lege, 

cu observații și propuneri. 

 Proiectul de Lege are ca obiect de reglementare cadrul juridic al reutilizării datelor şi 

documentelor aflate în posesia entităţilor şi întreprinderilor publice, pe care acestea le-au creat în 

cadrul activităţilor proprii, inclusiv în scopul dezvoltării unor noi produse şi servicii 

informaţionale, precum şi modalităţile practice de facilitare a reutilizării acestor date şi 

documente. Prezenta lege transpune Directiva (UE) 2019/1024 a Parlamentului European şi a 

Consiliului din 20 iunie privind datele deschise şi reutilizarea informaţiilor din sectorul public, 

publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr.172 din 26 iunie 2019. 

Examinarea proiectului de lege a avut loc în ședința comisiei organizată în sistem mixt 

(fizic și on-line) din 01 martie 2022. 

La lucrările comisiei au fost prezenți deputați conform listei de prezențe. 
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În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea 

favorabilă a proiectului de Lege privind datele deschise și reutilizarea informațiilor din 

sectorul public, în forma inițiatorului. 

Prin obiectul de reglementare și conținutul său, proiectul de lege face parte din categoria 

legilor organice. 

 În conformitate cu prevederile art.75 din Constituția României, republicată, și ale art.92 

alin.(8) pct.2 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu modificările și completările 

ulterioare, Camera Deputaților este prima Cameră sesizată. 

 

 

 

 

 

PREȘEDINTE, 

SÁNDOR BENDE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consilier parlamentar, Ovidiu Fulga 

 


