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BIROUL PERMANENT
AL CAMEREI DEPUTAŢILOR

DOMNULUI PREŞEDINTE
VALER DORNEANU

Vă înaintăm, alăturat, Raportul suplimentar comun la proiectul de Lege
privind Codul dezvoltării şi utilizării tehnologiilor informaţiei.

Acest proiect de lege a fost trimis spre o nouă examinare comisiei cu
adresa nr.XIV/468/30 mai 2001 iar prezentul raport înlocuieşte raportul inaintat de
comisie în data 07.04.1999.

  PREŞEDINTE,                     PREŞEDINTE,                                

      István Antal                               Prof.univ.dr.ing. Anghel Stanciu

                           SECRETAR,                                             SECRETAR,

                          Aurelia Vasile                                Prof.univ.dr.ing. Petru Andea
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Prezentul Raport înlocuieşte Raportul
înaintat de comisie în data 07.04.1999.

RAPORT   COMUN
la proiectul de Lege privind Codul dezvoltării şi utilizării

tehnologiilor informaţiei

Cu adresa nr.XIV/468 din 30 mai 2001, în conformitate cu prevederile art.
89 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Biroul Permanent al Camerei Deputaţilor a
sesizat Comisia pentru industrii şi servicii şi Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret
şi sport cu examinarea în vederea întocmirii unui raport suplimentar la proiectul de
Lege privind Codul dezvoltării şi utilizării tehnologiilor informaţiei.

Potrivit prevederilor art.60 din Regulamentul Camerei Deputaţilor,
membrii Comisiei pentru industrii şi servicii şi Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă,
tineret şi sport au reexaminat proiectul de lege susmenţionat, în şedinţa din data de
06.06.2001 şi 13.06.2001, şi, având în vedere punctul de vedere al Guvernului prin
care se cere retragerea proiectului de lege, au hotărât să propună plenului Camerei
Deputaţilor respingerea proiectului de Lege privind Codul dezvoltării şi utilizării
tehnologiilor informaţiei.

Întrucât acest proiect de lege a fost înscris pe ordinea de zi a Camerei
Deputaţilor, el nu mai poate fi retras de către Guvern.

Prin obiectul său de reglementare şi conţinutul său, proiectul de lege face
parte din categoria legilor ordinare.

 PREŞEDINTE,                     PREŞEDINTE,                                

     István Antal                               Prof.univ.dr.ing. Anghel Stanciu



                          SECRETAR,                                             SECRETAR,

                         Aurelia Vasile                                Prof.univ.dr.ing. Petru Andea

Expert,                                                                                                                                                                     Expert,
Dr.Maria Cristina Bălănescu                                                                                                                             Simion Cioată


