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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 

 

Comisia pentru Tehnologia Informaţiei        Bucureşti 

 şi Comunicaţiilor      15 - 16 aprilie 2009 

 

 

SINTEZA 

şedinţelor Comisiei din  15 - 16 aprilie 2009 

 

 

La lucrările Comisiei au fost prezenţi: Relu Fenechiu, Valerian Vreme, Clement 

Negruţ, Florin Serghei Anghel, Viorel Arion, Adrian Bădulescu, Mircea Vasile Cazan, 

Farago Petru, Ibram Iusein, Pambuccian Varujan. Au fost absenţi domnii deputaţi Gheorghe 

Zoicaş, Matei Radu Brătianu, Dan Nica - ministru. 

Şedinţele Comisiei au fost conduse de domnul preşedinte Relu Fenechiu. 

Pe ordinea de zi a şedinţelor au figurat următoarele probleme:     

 

AVIZE 

1. PL-x nr.225/2009 - Proiect de lege pentru aprobarea OUG nr.19/2009 privind 

unele măsuri în domeniul legislaţiei referitoare la achiziţiile publice,; 

2. PL-x nr.226/2009 - Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea 

O.U.G nr.97/2005 privind evidenţa, domiciliu, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor 

români, pentru modificarea O.G. nr.84/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 

serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, precum şi pentru modificarea şi 

completarea O.G. nr.41/2003 privind dobândirea şi schimbarea pe cale administrativă a 

numelor persoanelor fizice; 

 

1. PLx nr.225/2009 -  În conformitate cu prevederile art. 95 şi 115 din 

Regulamentul Camerei Deputaţilor republicat, Biroul permanent a trimis Comisiei pentru 
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tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor, spre dezbatere şi avizare, în procedură de urgenţă, 

proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.19/2009 privind 

unele măsuri în domeniul legislaţiei referitoare la achiziţiile publice. 

Potrivit prevederilor art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 

membrii Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor au examinat proiectul de 

lege şi, în urma dezbaterilor, au hotărât, cu unanimitate de voturi a membrilor prezenţi, 

avizarea favorabilă a proiectului de lege. 

2. PLx nr.226/2009  a fost amânat pentru o şedinţă ulterioară, avându-se în 

vedere faptul că proiectul de lege aduce modificări mai multor acte normative privind 

evidenţa persoanelor, propunând introducerea în circulaţie a unui nou tip de act de identitate, 

respectiv cartea electronică de identitate, precum şi modificări referitoare la competenţele 

informatice ale RNEP. 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

Relu Fenechiu 
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