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A V I Z 
asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 5/2019 

pentru prorogarea unui termen prevăzut în art.2 alin.(1) din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.18/2015 privind stabilirea unor măsuri necesare pentru 
asigurarea tranziţiei de la televiziunea analogică terestră la televiziunea digitală 

terestră şi implementarea serviciilor multimedia la nivel naţional 
 
 

În conformitate cu prevederile din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia 
juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată, spre dezbatere şi avizare, cu proiectului de Lege 
privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 5/2019 pentru prorogarea unui termen prevăzut în 
art.2 alin.(1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.18/2015 privind stabilirea unor măsuri 
necesare pentru asigurarea tranziţiei de la televiziunea analogică terestră la televiziunea digitală 
terestră şi implementarea serviciilor multimedia la nivel naţional, trimis cu adresa nr. PLx 532 din 
28 octombrie 2019, înregistrat sub nr. 4c-13/936 din 9 octombrie 2019. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege, în condiţiile 
articolului 115 alineatul (5) teza a III - a din Constituţia României, republicată.  

Potrivit dispoziţiilor art. 75 din Constituţia României, republicată şi din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor este Cameră decizională.  
 În temeiul prevederilor din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia a 
dezbătut proiectul de lege menţionat mai sus, în şedinţa din 17 decembrie 2019.  

Membrii Comisiei au examinat iniţiativa legislativă supusă avizării, expunerea de motive, 
avizul favorabil al Consiliului Legislativ, transmis cu nr. 642 din 25 iulie 2019. 

În urma dezbaterilor s-a hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de 
lege în forma transmisă Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi de către Biroul permanent al 
Camerei Deputaţilor. 
            Iniţiativa legislativă face parte din categoria legilor ordinare. 
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