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Comisia pentru Administrapie Publicd

Nr.XXX/10/11.02.2020

RAPORT

asupra Proiectului de lege pentru aprobarea Ordonan^ei de urgen^a a 
Guvernului nr.90/2019 privind stabilirea unor masuri la nivelul 

administra^iei publice centrale

(L28/2020)

In conformitate cu prevederile art.70 din Regulamentul Senatului, republicat, 
Comisia pentru administrapie publica, prin adresa nr. L28/2020 din data de 04.02.2020, a 
fost sesizata de catre Biroul permanent al Senatului, in procedura de urgenpa, in vederea 
dezbaterii §\ elaborarii raportului asupra Proiectului de lege pentru aprobarea 
Ordonanpei de urgenpa a Guvernului nr.90/2019 privind stabilirea unor masuri la 
nivelul administrapiei publice centrale, inipiat de: Guvernul Romaniei.

Proiectul de ordonanpa de urgenpa are ca obiect de reglementare stabilirea unor 
masuri la nivelul administrapie! publice centrale, in sensul preluarii de catre Autoritatea 
pentru Digitalizarea Romaniei, structura cu personalitate juridica, aflata in coordonarea 
prim-ministrului, atribupiile si personalul Organismului Intermediar pentru Promovarea 
Societapii Informapionale si ale Unitapii de Implementare Proiect (UIP) - POAT.

Consiliul Legislativ a analizat proiectul de ordonanpa de urgenpa §i a transmis un
aviz favorabil cu observapii §i propuneri.

Consiliul Economic §i Social nu a transmis avizul.

Guvernul nu a transmis un punct de vedere scris asupra proiectului de lege.

Comisia pentru buget, finanpe, activitate bancara §i piapa de capital a transmis 
un aviz favorabil.



Comisia pentru comunicatii si tehnologia informatiei a transmis un aviz
favorabil.

Comisia economica, industrii §i servicii a transmis un aviz un aviz favorabil.

In ^edinfa din data de 11.02.2020, membrii comisiei au analizat proiectul de 
ordonan^a de urgen^:a §i au hotarat, cu unanimitatea voturilor membrilor prezenfi, sa 
adopte raport de admitere fara amendamente.

La dezbaterea proiectului de ordonan^a de urgen^a a participat, in conformitate cu 
prevederile art.63 din Regulamentul Senatului, republican din partea Autoritatii pentru 
Digitalizarea Romaniei domnul Sabin Sarmas, Presedinte ADR.

La lucrarile comisiei au fost prezen^i 10 senatori din totalul de 11 membrii ai 
comisiei. Raportul a fost adoptat cu 10 voturi.

Prin con5;inutul sau normativ, proiectul de ordonan^a de urgen^a face parte din 
categoria legilor ordinare ^i urmeaza a fi supus dezbaterii si adoptarii in conformitate cu 
prevederile art.76 alin.(2) din Legea fundamentals.

Potrivit art.75 alin.(l) din Constitu^ia Romaniei, republicata §i al art.92 alin.(7) pct.l 
din Regulamentul Senatului, republican Senatul este prima Camera sesizata.

Comisia pentru administra|;ie publica supune spre dezbatere §i adoptare, Plenului 
Senatului, raportul admitere §i proiectul de ordonanfa de urgen^a.

Pre§edinte, Secretar,

SenatoKFlodwC^arciumaru Senator Eug0n Dogariu


