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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 

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

accesibilitatea site-urilor web şi a aplicaţiilor mobile ale organismelor din 

sectorul public trimis spre dezbatere, în fond, în procedură de urgență, Comisiei pentru 

tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor, cu adresa nr. PL-x nr. 82 din 04 martie 2019. 

            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.82/2019 
 

RAPORT 
asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr.112/2018 privind accesibilitatea site-urilor web şi a aplicaţiilor 
mobile ale organismelor din sectorul public 

 

 În conformitate cu prevederile art.95 și 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor 

republicat, Biroul permanent a trimis, Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi 

comunicaţiilor, spre dezbatere în fond, în procedură de urgență, proiectul de Lege 

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

accesibilitatea site-urilor web şi a aplicaţiilor mobile ale organismelor din 

sectorul public (PLx nr.82/2019). 

 Proiectul de lege are ca obiect de reglementare transpunerea integrală a Directivei 

(UE)2016/2102 a Parlamentului European şi a Consiliului din 26 octombrie 2016 privind 

accesibilitatea site-urilor web şi a aplicaţiilor mobile ale organismelor din sectorul public, 

în scopul asigurării posibilităţii pentru cetăţeni de a beneficia de un acces extins la 

serviciile sectorului public, prin intermediul site-urilor web şi al aplicaţiilor mobile, pentru 

a primi servicii şi informaţii care să le faciliteze exercitarea, în special, a drepturilor la 

liberă circulaţie, de stabilire şi de furnizare de servicii, atât pe plan naţional, cât şi la 

nivelul Uniunii Europene.  

 Termenul limită de transpunere a Directivei (UE)2016/2102 a Parlamentului 

European şi a Consiliului din 26 octombrie 2016 privind accesibilitatea site-urilor web şi a 

aplicaţiilor mobile ale organismelor din sectorul public este 23 septembrie 2018. 

 Consiliul Legislativ a avizat favorabil inițiativa legislativă, cu observaţii şi 

propuneri, conform avizului nr. 1223/20.12.2018. 

 Senatul a adoptat inițiativa legislativă, în ședința din 25.02.2019. 

 Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă a avizat 

favorabil proiectul de lege. 
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Comisia pentru egalitatea de șanse pentru femei și bărbați a avizat 

favorabil proiectul de lege, conform avizului nr.4c-20/78/12.03.2019. 

Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților 

naționale a avizat favorabil proiectul de lege, conform avizului nr.4c-

5/186/13.03.2019. 

Comisia pentru industrii și servicii a avizat favorabil proiectul de lege, 

conform avizului nr.4c-3/66/12.03.2019. 

Comisia juridică, de disciplină și imunități a avizat favorabil proiectul de 

lege, conform avizului nr.4c-13/165/12.03.2019. 

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.55 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, la dezbateri au 

participat, în calitate de invitați, doamna Carmen Elian - Subsecretar de stat în 

cadrul Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale. 

 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 26 martie 2019. 

 La şedinţa Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor au fost 

prezenţi 13 deputaţi din totalul de 16 membrii. 

 În urma dezbaterilor membrii Comisiei pentru tehnologia informației și 

comunicațiilor au hotărât, cu unanimitate de voturi, să propună plenului 

Camerei Deputaţilor, adoptarea proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței 

de urgență a Guvernului nr.112/2018 privind accesibilitatea site-urilor web şi a 

aplicaţiilor mobile ale organismelor din sectorul public în forma adoptată de 

Senat. 

În raport cu obiectul şi conţinutul reglementării, proiectul de lege face parte 

din categoria legilor ordinare. 

 
PREŞEDINTE, 

 
Cătălin Drulă 
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