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AVIZ 

asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr.112/2018 privind accesibilitatea site-urilor web și a aplicațiilor 

mobile ale organismelor din sectorul public 

 

  În conformitate cu prevederile art.95 și 115 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 tehnologia informației și 

comunicațiilor, care este sesizată în fond, cu proiectul de Lege pentru 

aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.112/2018 privind 

accesibilitatea site-urilor web și a aplicațiilor mobile ale organismelor din 

sectorul public, transmis cu adresa nr. P.L.x. 82/2019 din 4 martie 2019, 

înregistrat la comisie sub nr.4c-3/66/2019 din 5 martie 2019. 

  Consiliul Legislativ, cu avizul nr.1223/20.12.2018, avizează favorabil 

proiectul de ordonanță de urgență cu observații și propuneri preluate de inițiator. 

  Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de 

lege în ședință din 25 februarie 2019. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare transpunerea integrală 

a Directivei (UE) 2016/2102 a Parlamentului European și a Consiliului din 26 

octombrie 2016 privind accesibilitatea site-urilor web și a aplicațiilor mobile ale 

organismelor din sectorul public, în scopul asigurării posibilității pentru cetățeni 

de a beneficia de un acces extins la serviciile sectorului public, prin intermediul 

site-urilor web şi al aplicaţiilor mobile, pentru a primi servicii și informații care să 
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le faciliteze exercitarea, în special, a drepturilor la liberă circulație, de stabilire și 

de furnizare de servicii, atât pe plan național, cât și la nivelul Uniunii Europene. 

Examinarea proiectului de lege a avut loc în ședința comisiei din 12 

martie 2019. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de 

voturi, avizarea favorabilă a proiectului de lege în forma adoptată de Senat. 

  Prin obiectul de reglementare și conținutul său, proiectul de lege face 

parte din categoria legilor ordinare. 

  În conformitate cu prevederile art.75 din Constituția României, 

republicată, și ale art.92 alin.(9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaților, 

republicat, cu modificările și completările ulterioare, Camera Deputaților este 

Cameră decizională. 

 

 

 

 

 

 

 

PREȘEDINTE, 

 

Iulian Iancu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consilier parlamentar, Isabela Patricia Robe 

 


