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A V I Z  
asupra 

proiectului de Lege pentru digitalizarea administraţiei publice, prin eliminarea 
hârtiei din fluxul intern şi inter-instituţional, precum şi pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.135/2007 privind arhivarea documentelor în formă 
electronică 

 
 
 

În conformitate cu prevederile art.94 și 115 alin.(3) din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată spre avizare, 
în procedură de urgență  cu proiectul de Lege pentru digitalizarea administraţiei 
publice, prin eliminarea hârtiei din fluxul intern şi inter-instituţional, precum şi pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.135/2007 privind arhivarea documentelor în 
formă electronică, trimis cu adresa nr. PLx 411 din 29 iunie 2020, înregistrat la 
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi sub nr.4c-13/591 din 30 iunie 2020. 

Potrivit prevederilor art. 75 alin. (1) din Constitu ția României, republicată, și ale 
art.92 alin.(9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaților, Camera D eputaților este 
Cameră decizională. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare instituirea obligaţiei 
instituţiilor publice de a efectua electronic toate comunicările necesare prestării de 
servicii publice, toate comunicările aferente transparenţei decizionale şi cele ale 
accesului la informaţiile de interes public, precum şi comunicările interne care ţin de 
funcţionarea instituţiei, respectiv comunicările inter-instituţionale dintre două sau mai 
multe instituţii care cad sub incidenţa prezentei legi. De asemenea, se stabilesc 
principiile şi modalitatea de organizare şi implementare a comunicării electronice 
reglementată conform prezentei legi. Totodată, în finalul proiectului, ca urmare a 
măsurilor care se doresc a fi adoptate, se propun două intervenţii legislative asupra 
Legii nr. 135/2007 privind arhivarea documentelor în formă electronică, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare. 

În şedinţa din data de 29 martie 2022, potrivit art. 63 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au examinat 
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proiectul de lege supus avizării și au avut în vedere avizele favorabile ale Consililui 
Legislativ si ale Consiliul Economic și Social. 

În urma dezbaterilor, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a hotărât, cu 
majoritate de voturi, să acorde aviz favorabil proiectului de lege. 

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