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                  Bucureşti, 05.04.2022 
                                                             Nr.4c-3/150/2022 

 
 

 

COMISIA PENTRU TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI 
COMUNICAȚIILOR 
DOMNULUI PREȘEDINTE SĂRMAȘ IOAN-SABIN  
 

  COMISIA JURIDICĂ, DE DISCIPLINĂ ȘI IMUNITĂȚI 
  DOAMNEI PREȘEDINTE VICOL-CIORBĂ LAURA-CĂTĂLINA  

 
    

  Vă înaintăm, alăturat, raportul preliminar asupra proiectului de Lege pentru 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.141/2021 privind anumite aspecte referitoare la 

contractele de furnizare de conţinut digital şi de servicii digitale, transmis cu adresa nr. P.L.x. 

81/2022 din  2 martie 2022. 

  În raport de obiectul și conținutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor 

ordinare. 

  În conformitate cu prevederile art.75 alin.(1)  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, 

SÁNDOR BENDE  
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Original
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RAPORT PRELIMINAR 
asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.141/2021 
privind anumite aspecte referitoare la contractele de furnizare de conţinut digital şi de servicii 

digitale 
 
 

 În conformitate cu prevederile art.95 și ale art.117 alin.(3) din Regulamentul Camerei 

Deputaților, republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru industrii și servicii 

împreună cu Comisia juridică, de disciplină și imunități și Comisia pentru tehnologia informației și 

comunicațiilor au fost sesizate spre dezbatere în fond, în procedură de urgență, cu proiectul de Lege 

pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.141/2021 privind anumite aspecte 

referitoare la contractele de furnizare de conţinut digital şi de servicii digitale, transmis cu adresa 

nr.P.L.x.81/2022 din 2 martie 2022, înregistrat la Comisia pentru industrii şi servicii sub nr.4c-3/150 

din 2 martie 2022. 

 Consiliul Legislativ, cu avizul nr.1040/28.12.2021, avizează favorabil proiectul de ordonanță 

de urgență, cu observaţii şi propuneri.  

 Senatul, în calitate de primă cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în condițiile 

articolului 115 alineatul (5) teza a III-a din Constituția României, republicată. 

 Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare, în ședința din 22 martie 2022, a 

avizat favorabil proiectul de lege, în forma adoptată de Senat. 

 Comisia pentru antreprenoriat și turism, în ședința din 22 martie 2022, a avizat favorabil 

proiectul de lege.  

 Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale, în ședința din 

23 martie 2022, a avizat favorabil proiectul de lege.  

  Proiectul de lege are ca obiect de reglementare transpunerea prevederilor Directivei (UE) 

2019/770 a Parlamentului European şi a Consiliului din 20 mai 2019 privind anumite aspecte 

referitoare la contractele de furnizare de conţinut digital şi de servicii digitale. Proiectul vizeză, în 

special, aspecte privind: conformitatea conţinutului digital sau a serviciului digital cu contractul; 

măsuri corective în caz de neconformitate sau în caz de nefurnizare şi modalităţile de punere în 

aplicare a acestor măsuri; modificarea conţinutului digital sau a serviciului digital. 
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 În conformitate cu prevederile art.62 și ale art.64 din Regulamentul Camerei Deputaților, 

republicat, cu modificările și completările ulterioare, membrii comisiei pentru industrii și servicii au 

examinat proiectul de lege în ședința din 05 aprilie 2022. 

 La lucrările comisiei au fost prezenți 19 deputați din totalul de 24 deputați membri ai 

comisiei. 

 La dezbaterea proiectului de lege au participat, în conformitate cu prevederile art. 56 din 

Regulamentul Camerei Deputaţilor republicat, cu modificările și completările ulterioare,  din partea 

Guvernului României doamna Violeta Antohi -consilier juridic și doamna Dița Mihai – consilier 

juridic în cadrul Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor. 

 În urma dezbaterilor și a opiniilor exprimate membrii comisiei au hotărât adoptarea 

proiectului de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.141/2021 privind 

anumite aspecte referitoare la contractele de furnizare de conţinut digital şi de servicii digitale, în 

forma adoptată de Senat. 

 În raport de obiectul și conținutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor 

ordinare. 

 În conformitate cu prevederile art.75 alin.(1)  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. 

 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

SÁNDOR BENDE 

 

 

 

 

 

 

 

Consilier parlamentar, Ovidiu Fulga
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