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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 

 

Comisia pentru Tehnologia Informaţiei        Bucureşti 

 şi Comunicaţiilor            22 - 23 septembrie  2009 

 
 

SINTEZA 

activităţii Comisiei din   22 - 23 septembrie  2009 

 

 

La lucrările Comisiei din  22 - 23 septembrie  2009 au fost prezenţi: Relu Fenechiu, 

Valerian Vreme, Gheorghe Zoicaş, Matei Radu Brătianu, Constantin Chirilă, Viorel Arion, 

Florin Serghei Anghel, Adrian Bădulescu, Mircea Vasile Cazan, Liana Dumitrescu, Farago 

Petru, Ibram Iusein, Pambuccian Varujan. A fost absent  Dan Nica – ministru.  

   Pe ordinea de zi a şedinţelor a figurat Proiectul de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor 

de servicii şi libertatea de a furniza servicii în România - PLx 383/2009. 

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

republicat, Biroul Permanent a trimis Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi 

comunicaţiilor, spre dezbatere şi avizare, în procedură de urgenţă, proiectul de Lege pentru 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.49/2009 privind libertatea de stabilire a 

prestatorilor de servicii şi libertatea de a furniza servicii în România . 

Ordonanţa are ca obiect reglementarea libertăţii de stabilire a prestatorilor de servicii 

şi libertatea de a furniza servicii în România, transpunând Directiva 2006/123/CE privind 

serviciile în cadrul pieţei interne. Directiva aduce un grad sporit de securitate juridică pentru 

prestatorii de servicii şi pentru beneficiarii acestor servicii şi se înscrie în Strategia Lisabona, 

care vizează îndeplinirea a patru obiective principale în realizarea unei pieţe interne a 

serviciilor, şi anume: facilitarea libertăţii de stabilire şi a libertăţii prestării serviciilor; 
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consolidarea drepturilor destinatarilor serviciilor, în calitatea lor de utilizatori; promovarea 

calităţii serviciilor; stabilirea unei cooperări administrative eficiente între statele membre. 

Simplificarea procedurilor administrative pentru furnizorii de servicii se realizează cu 

ajutorul Punctului de Contact Unic electronic (PCU electronic), care asigură pentru prestatori 

posibilitatea îndeplinirii cu uşurinţă, de la distanţă şi prin mijloace electronice, a procedurilor 

şi formalităţilor necesare pentru accesul la activităţile de servicii ale acestora, în special 

declaraţiile, notificările sau cererile necesare pentru obţinerea autorizării, inclusiv cererile de 

înscriere într-un registru. PCU electronic are statut de sistem informatic de utilitate publică, 

parte integrantă a Sistemului e-guvernare din Sistemul Electronic Naţional.  

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

membrii Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor au examinat proiectul de 

lege şi au hotărât, cu unanimitate de voturi a membrilor prezenţi, avizarea favorabilă a 

acestuia. 

 

 

PREŞEDINTE, 

Relu Fenechiu 
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