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Vă înaintăm,  alăturat, raportul asupra proiectului de Lege pentru 

aprobarea Ordonanței Guvernului nr.7/2018 privind aderarea Secretariatului 

General al Guvernului la Consiliul International pentru Tehnologia Informației în 

Administrația Guvernamentală (ICA) și aprobarea unor măsuri de natură 

financiară ce decurg din calitatea de membru, precum și completarea Ordonanței 

Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile 

internaționale interguvernamentale la care România este parte, trimis cu adresa nr. 

PLx.582/2018, Camera Deputaților fiind Cameră decizională.  

În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de Lege face parte din 

categoria legilor ordinare. 

 

 

 

 

 

VICEPREŞEDINTE, 

 

Iuliu NOSA 
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RAPORT 
 

asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.7/2018 

privind aderarea Secretariatului General al Guvernului la Consiliul 

International pentru Tehnologia Informației în Administrația Guvernamentală 

(ICA) și aprobarea unor măsuri de natură financiară ce decurg din calitatea de 

membru, precum și completarea Ordonanței Guvernului nr.41/1994 privind 

autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale 

la care România este parte 
 

În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru 

buget, finanțe și bănci a fost sesizată, spre dezbatere în fond, cu proiectul de 

Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.7/2018 privind aderarea 

Secretariatului General al Guvernului la Consiliul International pentru Tehnologia 

Informației în Administrația Guvernamentală (ICA) și aprobarea unor măsuri de 

natură financiară ce decurg din calitatea de membru, precum și completarea 

Ordonanței Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la 

organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte. 

Conform prevederilor art.75 din Constituţia României, republicată, şi ale 

art.92 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și 

completările ulterioare, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege  

în ședința din 17 octombrie 2018. 

La dezbaterea proiectului de lege s-au avut în vedere avizele favorabile ale 

Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor și al Consiliului Legislativ. 

Proiectul de lege supus dezbaterii are ca obiect de reglementare aprobarea 

aderării Secretariatului General al Guvernului la Consiliul International pentru 

Tehnologia Informației în Administrația Guvernamentală (ICA), ținând cont de faptul 



că Secretariatul General al Guvernului coordonează domeniul tehnologiei informației 

la nivelul întregii administrații publice centrale. 

În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei 

Deputaților, republicat, cu modificările și completările ulterioare, membrii Comisiei 

au examinat proiectul de lege menţionat mai sus, în şedinţa din data de 11 decembrie 

2018. 

La lucrările Comisiei și-au înregistrat prezența un număr de 25 deputați, 

din totalul de 25 de membri. 

La dezbaterea acestui proiect de lege au participat, în calitate de invitați, 

reprezentanți ai Secretariatului General al Guvernului si ai Ministerului 

Comunicațiilor și Societății Informaționale. 

În urma examinării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate, deputații 

prezenți la lucrări, au hotărât cu unanimitate de voturi, să supună plenului Camerei 

Deputaţilor spre dezbatere şi adoptare proiectul de Lege pentru aprobarea 

Ordonanței Guvernului nr.7/2018 privind aderarea Secretariatului General al 

Guvernului la Consiliul International pentru Tehnologia Informației în Administrația 

Guvernamentală (ICA) și aprobarea unor măsuri de natură financiară ce decurg din 

calitatea de membru, precum și completarea Ordonanței Guvernului nr.41/1994 

privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale 

interguvernamentale la care România este parte, în forma adoptată de Senat. 

 

În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din 

categoria legilor ordinare. 
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