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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

            Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor 
 
 

PROCES VERBAL 

al şedinţei Comisiei din 8 și 9 mai 2018  

 

La lucrările ședinței Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor din data 
de 8 mai 2018 au fost prezenți 9 deputați, iar la lucrările ședinței Comisiei pentru tehnologia 
informației și comunicațiilor din data de 9 mai 2018 au fost prezenți 10 deputați. 
 Lucrările ședințelor au fost conduse de către domnul deputat Cătălin Drulă,  
președintele Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor. 
 La lucrările ședințelor au participat, în calitate de invitați, din partea Ministerului 
Comunicațiilor și Societății Informaționale doamna Carmen Elian – subsecretar de stat, din 
partea Centrului Național de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică – CERT-RO 
domnii Aramă Cătălin – director general, Ioniță Daniel – director al Direcției analize, politici 
și cooperare și Cristian Drigă – consilier în cadrul Direcției analize, politici și cooperare, iar 
din partea Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii 
(ANCOM) domnul Eduard Lovin – vicepreședinte și domnul Săceanu Marius – director. 
 
 

Pe ordinea de zi a ședinței din data de 8 mai s-au aflat: 
 

1. PLx nr.280/2018 – proiect de Lege privind asigurarea unui nivel comun ridicat 
de securitate a rețelelor  și sistemelor informatice; 

2. PLx.232/2018 - Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr.8/2018 privind reglementarea unor măsuri în domeniul sănătăţii. 

 
 

1. PLx nr.280/2018 – proiect de Lege privind asigurarea unui nivel comun 
ridicat de securitate a rețelelor  și sistemelor informatice. 
 

 Domnul președinte Cătălin Drulă a precizat că în conformitate cu prevederile art. 95  
și 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările 
ulterioare, Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor a fost sesizată spre 
dezbatere în fond, în procedură de urgență, cu proiectul de Lege privind asigurarea unui nivel 
comun ridicat de securitate a rețelelor și sistemelor informatice. Camera Deputaţilor este 
Cameră decizională. Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege 
în şedinţa din 25 aprilie 2018. Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de lege, cu 
observații și propunerii. Proiectul de lege stabilește cadrul juridic și instituțional, măsurile și 
mecanismele necesare în vederea asigurării unui nivel comun ridicat de securitate a rețelelor 
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și sistemelor informatice și a stimulării cooperării în domeniu, asigurând transpunerea 
Directivei 2016/1148/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 6 iulie 2016 privind 
măsuri pentru un nivel comun ridicat de securitate a rețelelor și a sistemelor informatice în 
Uniune. Actul normativ reglementează și cadrul de cooperare la nivel național și de 
participare la nivel european și internațional în domeniul asigurării securității rețelelor și 
sistemelor informatice, autoritățile și entitățile de drept public și privat care dețin competențe 
și responsabilități în aplicarea prevederilor prezentei legi, a punctului unic de contact la nivel 
național și a echipei naționale de răspuns la incidente de securitate informatică precum și 
cerințele de securitate și de notificare pentru operatorii de servicii esențiale și pentru 
furnizorii de servicii digitale precum și instituirea mecanismelor de actualizare a acestora în 
funcție de evoluția amenințărilor la adresa securității rețelelor și sistemelor informatice. 
 În continuare domnul președinte Cătălin Drulă a dat cuvântul reprezentantului 
Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale (MCSI) pentru a prezenta punctul de 
vedere cu privire la acest proiect de lege. 
 Reprezentatul MCSI a precizat că proiectul de lege transpune Directiva 
2016/1148/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 6 iulie 2016 privind măsuri 
pentru un nivel comun ridicat de securitate a rețelelor și a sistemelor informatice în Uniune. 
Această lege nu se va aplica instituțiilor din domeniul apărării, ordinii publice și securității 
naționale și Oficiului Registrului Național al Informațiilor Secrete de Stat. În privința 
autorității competente la nivel național pentru securitatea rețelelor și a sistemelor informatice, 
a punctului unic de contact la nivel național și a Echipei de răspuns la incidente de securitate 
informatică la nivel național (CSIRT) acestea se vor dezvolta în cadrul aceleiași instituții, 
respectiv a Centrului Național de Răspuns la Incidente de Securitate - CERT-RO care 
îndeplinește în prezent rolul de CSIRT/CERT național, reprezintă România în grupul de 
cooperare și este punct unic de contact cu celelalte echipe CERT la nivel național și 
internațional. Sectoarele de activitate și tipurile de entități care intră sub incidența legii sunt 
prezentate în anexa la lege. 
 În continuare domnul președinte Cătălin Drulă a precizat că a formulat o serie de 
amendamente la acest proiect de lege. Primul amendament se referă la prevederile articolului 
12, articol ce conține obligațiile furnizorilor de servicii digitale și care la alin.(1) lit.e) și f) 
prevede pentru IMM-uri obligațiile de a stabili mijloace permanente de contact, de a desemna 
responsabilii cu securitatea reţelelor şi sistemelor informatice însărcinaţi cu monitorizarea 
canalelor de contact şi de a comunica CERT-RO  în termen  de 60 de zile de la data intrării în 
vigoare a prezentei legi, lista acestora  precum  şi  orice modificări ulterioare de îndată ce au 
survenit precum și obligațiile de a se interconecta în termen de 60 de zile de la data intrării în 
vigoare a legii la serviciul de alertare şi cooperare al CERT-RO, de a asigura monitorizarea 
permanentă a alertelor şi solicitărilor primite prin acest serviciu ori prin celelalte modalităţi 
de contact şi de a lua în cel mai scurt timp măsurile adecvate de răspuns la nivelul reţelelor şi 
sistemelor informatice proprii. Domnul președinte Cătălin Drulă a propus ca obligațiile 
prezentate să nu se aplice furnizorilor de servicii digitale care se încadrează în categoria 
întreprinderilor mici şi mijlocii, aşa cum sunt definite în Legea nr. 346/2004 privind 
stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi 
completările ulterioare, având în vedere că la punctul 53 din preambulul Directivei 
2016/1148/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 6 iulie 2016 privind măsuri 
pentru un nivel comun ridicat de securitate a rețelelor și a sistemelor informatice în Uniune 
(Directiva NIS) este prevăzut clar că în cazul furnizorilor de servicii digitale cerințele 
directivei nu ar trebui să se aplice microîntreprinderilor și întreprinderilor mici, tocmai pentru 
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că ar însemna o împovărare disproporționată a acestora. Prevederile Directivei 2016/1148/UE 
se referă la mari infrastructuri în cazul cărora atacurile de securitate ar putea cauza consecințe 
grave populației.  
 În continuare domnul președinte Cătălin Drulă a dat cuvântul reprezentantului 
Centrului Național de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică – CERT-RO pentru a-și 
prezenta punctul de vedere cu privire la acest amendament. 
 Reprezentantul Centrului Național de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică – 
CERT-RO a precizat că obligațiile prevăzute la art.12 alin.(1) se aplică numai furnizorilor de 
servicii digitale care se încadrează într-una din următoarele categorii: piață online; motor de 
căutare online; serviciu de cloud computing.  
 În continuare domnul președinte Cătălin Drulă a supus la vot amendamentul. Cu 
unanimitate de voturi acesta a fost adoptat. Al doilea amendament se referă la articolul 36 
alineatul (1) din proiectul de lege  care prevede că în urma sesizărilor  primite, din oficiu, sau  
în  urma autosesizării în temeiul art.27 lit.e), precum şi în situaţia existenţei unei suspiciuni 
rezonabile privind sustragerea unui operator sau furnizor de la obligaţiile ce îi revin în 
temeiul prezentei legi, ori încălcarea de către un auditor, echipă CSIRT sau furnizor de 
formare autorizaţi, a obligaţiilor ce le revin în temeiul prezentei legi, personalul de control 
poate să efectueze acţiuni de control, în cadrul cărora poate să solicite, menţionând temeiul 
legal şi scopul solicitării, documentele necesare pentru efectuarea controlului, să ridice copii 
de pe registre, acte financiar-contabile şi comerciale ori alte acte sau documente, în 
condiţiile legii, inclusiv a prevederilor referitoare la păstrarea confidenţialităţii tuturor 
documentelor şi informaţiilor primite. Domnul președinte Cătălin Drulă a propus eliminarea 
din textul alineatului a sintagmei acte financiar-contabile şi comerciale deoarece ridicarea 
de copii de pe documentele financiar-contabile nu este un demers necesar pentru a stabili 
dacă operatorul își îndeplinește obligațiile potrivit prezentei legi, iar astfel de permisiuni ar 
putea duce la abuzuri.  
 În continuare domnul președinte Cătălin Drulă a dat cuvântul reprezentantului 
Centrului Național de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică – CERT-RO pentru a-și 
prezenta punctul de vedere cu privire la acest amendament. 
 Reprezentantul Centrului Național de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică – 
CERT-RO a precizat că actele financiar-contabile şi comerciale sunt necesare pentru a stabili 
dacă respectivul furnizor sau operator furnizează un serviciu care este considerat esențial 
conform legii. 
 În continuare domnul președinte Cătălin Drulă a supus la vot amendamentul. Cu 5 
voturi pentru și 4 abțineri amendamentul a fost adoptat.  
 Domnul deputat Cătălin Zamfira a propus înlocuirea sintagmei suspiciuni rezonabile 
cu sintagma indicii temeinice. Cu unanimitate de voturi propunerea domnul deputat Cătălin 
Zamfira a fost adoptată. 
 Domnul deputat Gheorghe Dinu Socotar a propus modificarea art.17 alin. (3), astfel: 
„(3) Entitățile prevăzute la art. 15 alin. (2) și art. 16 pot constitui echipe CSIRT pentru 
asigurarea securității rețelelor și sistemelor informatice conform domeniului de activitate și 
responsabilitate”, având în vedere că prevederile art. 6 alin.(6) care stabilesc că determinarea 
valorilor prag se face cu consultarea ANCOM, dar și a celor art.16 lit.b), pentru asigurarea 
unei comunicării eficiente între CERT-RO și ANCOM inclusiv din punct de vedere tehnic. 
 În continuare domnul președinte Cătălin Drulă a dat cuvântul reprezentantului 
Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale (MCSI) pentru a-și prezenta punctul 
de vedere cu privire la acest amendament. 
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 Reprezentatul MCSI a precizat că cerințele de securitate, notificarea incidentelor de 
securitate și managementul incidentelor prevăzute în proiectul de lege nu se aplică 
furnizorilor de reţele publice de comunicaţii electronice şi furnizorilor de servicii de 
comunicaţii electronice destinate publicului. În consecință MCSI nu susține amendamentul. 
 Domnul președinte Cătălin Drulă a propus ca: Entitățile prevăzute la art. 15 alin. (2) 
și art. 16 lit.b) pot constitui echipe CSIRT pentru asigurarea securității rețelelor și sistemelor 
informatice conform domeniului de activitate și responsabilitate.” Cu unanimitate de voturi 
amendamentul domnului președinte Cătălin Drulă a fost adoptat. 
 Domnul deputat Cristian Seidler a propus modificarea art.39 alin.(6) astfel că pentru 
entitățile nou înființate și care nu au înregistrat cifra de afaceri în anul anterior sancționării, 
amenda prevăzută la alin.(1) se stabilește în cuantum de minimum 1 și maximum 25 de 
salarii minime brute pe economie, în loc de minimum 10 și maximum 50 de salarii minime 
brute pe economie cum prevede proiectul de lege. Cu unanimitate de voturi propunerea 
domnul deputat Cristian Seidler a fost adoptată. 
 În continuare domnul președinte Cătălin Drulă a constatat lipsa cvorumului și a dispus 
închiderea ședinței. 
 

Pe ordinea de zi a ședinței din data de 9 mai s-au aflat: 
 

1. PLx nr.280/2018 – proiect de Lege privind asigurarea unui nivel comun ridicat 
de securitate a rețelelor  și sistemelor informatice; 

2. PLx nr.183/2017/2018 - Cererea de reexaminare formulată de Președintele 
României asupra Legii pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului 
nr.33/2017 pentru modificarea și completarea art.11 din Ordonanţa de Urgență a 
Guvernului nr.22/2009 privind înființarea Autorității Naționale pentru 
Administrare și Reglementare în Comunicații. 

 
 
1. PLx nr.280/2018 – proiect de Lege privind asigurarea unui nivel comun 

ridicat de securitate a rețelelor  și sistemelor informatice. 
 

 Domnul președinte Cătălin Drulă a precizat că Ministerului Comunicațiilor și 
Societății Informaționale (MCSI) a transmis două amendamente la acest proiect de lege și a 
dat cuvântul reprezentantului Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale 
(MCSI) pentru a-și prezenta amendamentele. 
 Reprezentatul MCSI a precizat că primul amendament se referă la completarea 
literei e) a art.20 astfel: e) elaborează  și actualizează, după consultarea celorlalte instituții 
cu responsabilități în domeniul apărării, ordinii publice și securității naționale, precum și a 
altor instituții și autorități, după caz, normele metodologice, tehnice precum și regulamentele 
privind cerințele referitoare la înființarea, autorizarea și funcționarea echipelor CSIRT, 
desemnarea echipelor CSIRT sectoriale, cele referitoare la atestarea auditorilor calificați 
cu competențe în domeniul securității serviciilor esențiale și a serviciilor digitale, precum și 
normele referitoare la autorizarea formatorilor și furnizorilor de servicii de formare pentru 
activitățile prevăzute la literele o) și p. Această completare este necesară având în vedere că 
din analiza textului prevederilor nu rezultă cu claritate diferențierea între regimul de înființare 
și/sau autorizare a echipelor CSIRT sectoriale față de celelalte tipuri de echipe de intervenție 
și răspuns la incidentele de securitate informatică. Totodată, art.20 lit.e) prevede elaborarea 



 5 

normelor metodologice, tehnice și a regulamentelor privitoare la înființarea și funcționarea 
echipelor CSIRT, fără a diferenția cu privire la echipele CSIRT sectoriale. De asemenea, 
Directiva 1148/2016 prevede obligația statelor membre de a desemna echipe CSIRT (echipe 
de răspuns la incidente de securitate informatică) care să acopere sectoarele și subsectoarele 
din anexa II a directivei. Proiectul de transpunere prevede pentru echipa CSIRT națională 
rolul de coordonare la nivel național (pentru toate sectoarele și subsectoarele) a răspunsului la 
incidente. În același timp, proiectul dorește să stimuleze înființarea de echipe CSIRT private 
și dezvoltarea pieței de securitate, prevăzând posibilitatea înființării de echipe proprii ale 
operatorilor de servicii esențiale, constituirea de echipe CSIRT sectoriale sau achiziționarea 
de astfel de servicii de tip CSIRT. Pentru realizarea răspunsului efectiv la incidente pentru 
sectoarele economice, echipele CSIRT sectoriale sunt esențiale, în același timp fiind de 
esență asigurarea unui cadru adecvat și a unor cerințe coerente pentru înființarea si 
autorizarea respectiv desemnarea acestor echipe. Pe cale de consecință, prevederea distinctă 
în proiect a desemnării echipelor CSIRT, respectiv a stabilirii condițiilor și regulamentelor 
pentru acestea considerăm că aduce un plus de claritate proiectului, fiind în același timp 
temei legal pentru legislația subsecventă de aplicare efectivă a transpunerii directivei. Cu 7 
voturi pentru și 2 abțineri amendamentul Ministerului Comunicațiilor și Societății 
Informaționale a fost adoptat. Al doilea amendament se referă la introducerea unui nou 
alineat, alin.(8) la articolul 30 din proiectul de lege cu următorul conținut: (8) În scopul 
îndeplinirii atribuțiilor ori furnizării serviciilor prevăzute de prezenta lege, precum și în 
scopul prevenirii și răspunsului la incidentele de securitate informatică, ori al cooperării la 
nivel național, comunitar și internațional în prevenirea și răspunsul la incidentele de 
securitate informatică, CERT-RO colectează, primește, prelucrează și transmite date și 
informații ce pot constitui sau pot conține date cu caracter personal, în limitele legislației 
aplicabile, cu asigurarea respectării prevederilor alin (6). Această prevedere este necesară 
pentru a permite CERT-RO continuarea activității și asigurarea eficientă a securității 
informatice prin prelucrarea adecvată a datelor necesare desfășurării acestei activități 
conform prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al 
Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește 
prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de 
abrogare a Directivei 95/46/CE, regulament care prevede că este necesar ca instituțiile 
publice să fie mandatate prin lege cu privire la prelucrările de date cu caracter personal pe 
care le realizează. Pentru opozabilitate și putere juridică, este necesar ca prevederea să fie în 
textul prezentei legi, act normativ de grad superior, putând fi cel mult detaliată în legislația 
subsecventă. Sub aspect tehnic nu se poate asigura securitatea informatică fără a procesa date 
tehnice precum adresele IP (care pot constitui date cu caracter personal în anumite condiții), 
motiv pentru care este necesară stipularea prelucrării acestor date în textul de act normativ 
pentru a asigura continuitatea activității instituției și după intrarea în vigoare a 
Regulamentului 2016/679. În scopul prevenirii incidentelor, spre exemplu în situația 
atacurilor DDOS – este necesară transmiterea listei de adrese IP de la care provin atacuri, 
pentru ca entitățile și autoritățile abilitate să poată lua măsurile necesare protejării. Similar, în 
situația botneților, notificarea celorlalte entități, autorități sau operatorilor și furnizorilor cu 
privire la verificările pe care trebuie să le întreprindă, precum și la măsurile ce trebuie să le ia 
pentru protejare includ comunicarea/notificarea/transmiterea de adrese IP. Securitatea 
informatică se realizează eminamente prin cooperare și comunicare de date și informații în 
vederea luării de către toate entitățile interesate a măsurilor de securitate. În aceste condiții, 
este necesară și abilitarea de a transmite date de tip IP și similare către alte 
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entități/autorități/etc., cu respectarea legislației aplicabile. Cu unanimitate de voturi 
amendamentul Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale a fost adoptat. 
 În continuare domnul președinte Cătălin Drulă a precizat că a formulat amendamente 
la acest proiect de lege. Proiectul de lege impune condiții suplimentare față de prevederile 
Directivei 2016/1148/UE și anume atestarea/acreditarea de CERT-RO a CSIRT-urilor, a 
auditorilor și a formatorilor acestora, iar acest lucru poate duce la limitarea contractării 
auditorilor sau CSIRT-urilor din alte state membre UE care nu sunt atestați/acreditați în 
România. De asemenea, există deja pe piață ISO-uri și scheme de adeziune care impun 
standarde ridicate de securitate, iar  CERT-RO nu are în prezent capacitatea de acreditare. 
Urmare a modificărilor propuse CERT-RO va avea posibilitatea de a impune cerințe și 
obligații pentru CSIRT-uri dar nu le va autoriza. Având în vedere cele menționate domnul 
președinte Cătălin Drulă a propus modificarea art.18, 20, 24, 32, 33 și 38 din proiectul de 
lege. Cu 4 voturi pentru și 5 voturi împotrivă amendamentului domnul președinte Cătălin 
Drulă a fost respins. 
 În continuare domnul președinte Cătălin Drulă a propus adoptarea unui raport de 
admitere a proiectului de lege cu amendamentele admise și respinse votate de comisie. Cu 5 
voturi pentru și 4 abțineri propunerea domnului președinte Cătălin Drulă a fost adoptată. 

 
 
2. PLx nr.183/2017/2018 - Cererea de reexaminare formulată de Președintele 

României asupra Legii pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a 
Guvernului nr.33/2017 pentru modificarea și completarea art.11 din 
Ordonanţa de Urgență a Guvernului nr.22/2009 privind înființarea 
Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații. 

 
 
 Domnul președinte Cătălin Drulă a precizat că în conformitate cu prevederile art.137 
din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului și Comisia pentru tehnologia informației și comunicațiilor au fost 
sesizate spre reexaminare, ca urmare a cererii Președintelui României, cu Legea privind 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.33/2017 pentru modificarea şi 
completarea art.11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.22/2009 privind înfiinţarea 
Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii. Această lege, 
adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art.75 și ale art.76 alin.(1) din 
Constituția României, republicată a fost transmisă spre promulgare Președintelui României la 
data 27 decembrie 2017. Legea transmisă la promulgare are ca obiect de reglementare 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.33/2017 pentru modificarea şi completarea 
art.11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.22/2009 privind înfiinţarea Autorităţii 
Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, în sensul prevederii ca 
preşedintele şi cei doi vicepreşedinţi ai ANCOM să fie numiţi la propunerea Guvernului, de 
către Parlament, cu votul majorităţii deputaţilor şi senatorilor prezenţi. În temeiul art.77 
alineatul (2) din Constituția României, republicată, Președintele României a formulat cererea 
de reexaminare din următoarele motive: 
 1. La art. I pct. 3 din legea aflată la promulgare se modifică art. 11 din OUG nr. 
22/2009, în sensul că preşedintele şi cei doi vicepreşedinţi ai ANCOM sunt numiţi de către 
Parlament, în şedinţa comună a celor două Camere, cu votul majorităţii deputaţilor şi 
senatorilor prezenţi. Anterior acestei reglementări şi înainte de modificarea pe care aceasta a 
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suferit-o prin OUG nr. 33/2017, conducerea ANCOM era numită de către Preşedintele 
României, la propunerea Guvernului. Observăm că întreaga putere executivă (atât Guvernul, 
cât şi Preşedintele României) este eliminată din cadrul procedurii de numire a conducerii 
ANCOM, ceea ce determină un dezechilibru între puterile statului în ceea ce priveşte 
atribuţiile legate de propunerea, numirea şi controlul care vizează o autoritate administrativă 
autonomă precum ANCOM. Doar repartizarea echitabilă a acestor atribuţii între puterile 
legislativă şi executivă şi, în cadrul acesteia din urmă, între Preşedintele României şi Guvern, 
poate asigura independenţa operaţională a ANCOM. În acest sens este relevant faptul că, aşa 
cum se reţine şi în considerentul 47 al deciziei Curţii Constituţionale nr.64/2018, atribuţia 
Preşedintelui României de a numi în funcţie preşedintele ANCOM a fost reglementată ca 
urmare a scrisorii de punere în întârziere din data de 29 ianuarie 2009 (Cauza nr. 2008/2.366). 
În această scrisoare Comisia Europeană a atras atenţia asupra faptului că au fost încălcate 
prevederile Directivei 2002/21/CE privind un cadru de reglementare comun pentru reţelele şi 
serviciile de comunicaţii electronice, în ceea ce priveşte obligaţia de garantare a 
independenţei autorităţii naţionale de reglementare în domeniul comunicaţiilor prin faptul că 
numirea şi demiterea conducerii ANCOM reveneau în exclusivitate prim-ministrului. 
 Modificările succesive şi cu soluţii juridice radical diferite în privinţa modalităţii de 
numire a conducerii ANCOM au creat instabilitate şi imprevizibilitate legislativă, afectând 
funcţionarea instituţiei, cu efecte directe asupra independenţei sale. 
 De altfel, cu privire la asigurarea independenţei autorităţilor naţionale de reglementare 
pentru reţelele şi serviciile de comunicaţii electronice, Directiva 2009/140/CE de modificare 
a Directivei 2002/21/CE statuează faptul că independenţa autorităţilor naţionale de 
reglementare ar trebui întărită pentru a asigura o aplicare mai eficientă a cadrului de 
reglementare şi pentru a spori autoritatea şi gradul de previzibilitate al deciziilor acestora. În 
acest scop, în dreptul intern trebuie prevăzute dispoziţii exprese care să protejeze astfel de 
autorităţi naţionale de reglementare de intervenţii externe sau de presiuni politice de natură să 
pună în pericol evaluarea independentă a chestiunilor înaintate acestora. Monopolizarea de 
către Parlament a tuturor atribuţiilor legate de propunerea, numirea şi demiterea conducerii 
ANCOM, precum şi a atribuţiilor de control este de natură să încalce dispoziţiile exprese ale 
Directivei 2009/140/CE de modificare a Directivei 2002/21/CE. 
 2. La art. I pct. 4 din legea transmisă la reexaminare se introduc patru noi alineate 
după alin. (1) al art. 11 din OUG nr. 22/2009. La alin. (11) se prevede că numirea 
preşedintelui şi a celor doi vicepreşedinţi ai ANCOM, cu nominalizarea funcţiilor, se face la 
propunerea comună a Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor a Camerei 
Deputaţilor şi a Comisiei economice, industrii şi servicii a Senatului. Conform alin. (11), cele 
două comisii vor efectua selecţia propunerilor dintr-o listă care conţine un număr mai mare de 
candidaţi decât numărul celor ce urmează a fi numiţi, pe baza criteriilor prevăzute la art. 11 
alin. (3) şi (4). La alin. (13) se prevede că persoanele care îndeplinesc criteriile prevăzute de 
prezenta lege îşi pot depune candidaturile la unul dintre secretariatele comisiilor enunţate la 
alin. (11). 
 O analiză sistematică a dispoziţiilor sus-prezentate relevă lipsa lor de claritate, 
precizie şi predictibilitate întrucât nu reglementează ipoteza în care nu se depun mai multe 
candidaturi pentru fiecare dintre cele trei funcţii. Într-o asemenea situaţie nu este clar dacă 
procedura de depunere a candidaturilor se reia până când sunt depuse mai multe candidaturi 
(cel puţin două) pentru fiecare funcţie sau se continuă procedura de numire în funcţie cu votul 
celor două Camere acordat singurului candidat care şi-a depus candidatura pentru una dintre 
cele trei funcţii. 
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 3. La art. I pct. 5 din legea transmisă la reexaminare se introduce pct. 5, potrivit căruia 
la art. 11 alin. (5) din OUG nr. 22/2009, după lit. f), se introduce o nouă literă, lit. g), potrivit 
căreia mandatul preşedintelui şi al vicepreşedinţilor ANCOM încetează, printre altele, şi prin 
demitere, în cazul în care nu mai îndeplinesc condiţiile prevăzute la alin. (3) şi (4), în 
condiţiile alin. (8), sau în situaţii excepţionale, atunci când, prin acţiunile lor, au afectat în 
mod grav independenţa funcţională a autorităţii faţă de entităţile prevăzute la art. 18 alin. (5) 
sau capacitatea administrativă a autorităţii de a-şi îndeplini atribuţiile conferite de lege. 
Această reglementare reprezintă un nou caz de încetare a mandatelor conducerii ANCOM. 
Astfel, în condiţiile în care motivele pentru care se poate dispune de Parlament demiterea din 
funcţie a preşedintelui şi a celor doi vicepreşedinţi ai ANCOM nu sunt clar şi precis indicate 
şi nu sunt detaliate prin criterii obiective care trebuie avute în vedere atunci când este 
evaluată activitatea conducerii în vederea demiterii; astfel, gradul de subiectivitate al deciziei 
creşte semnificativ generând un risc de exces de putere, aspect de natură să afecteze 
independenţa operaţională a ANCOM. Cu privire la demiterea conducerii unei autorităţi 
naţionale de reglementare, Directiva 2002/21/CE prevede că membrii conducerii acestor 
instituţii sau înlocuitorii acestora nu pot fi demişi decât în cazul în care nu mai satisfac 
condiţiile necesare îndeplinirii sarcinilor precizate în prealabil în legislaţia naţională. Mai 
mult, în aceeaşi Directivă se prevede expres că statele membre se asigură că decizia de 
demitere a conducătorului autorităţii naţionale de reglementare sau, după caz, a membrilor 
organului colectiv care îndeplineşte această funcţie în cadrul acesteia se face publică la 
momentul demiterii. Conducătorul demis al autorităţii naţionale de reglementare sau, după 
caz, membrii demişi ai organului colectiv care îndeplineşte această funcţie în cadrul acesteia, 
primeşte/primesc o expunere a motivelor care se publică şi are/au dreptul de a solicita 
publicarea acesteia, în cazul în care aceasta nu ar avea loc în lipsa solicitării sale/lor. 
Precizăm că niciuna dintre aceste reguli expres prevăzute în legislaţia europeană nu sunt 
precizate în actul normativ aflat la publicare. Nu în ultimul rând, legea nu prevede actul 
juridic prin care se dispune demiterea şi nici un remediu efectiv, aşa cum expres impune 
Directiva. Presupunând că demiterea ar fi dispusă printr-o hotărâre a Parlamentului, precizăm 
că hotărârile, ca acte individuale ale Parlamentului, nu pot fi atacate în justiţie pentru a ne 
putea afla în prezenţa unui remediu efectiv. 
 4. Potrivit art. I pct. 5 din lege, la art. 11 se adaugă alin.(52), conform căruia 
respingerea raportului anual al ANCOM duce la demiterea conducerii ANCOM. Această 
demitere de jure a conducerii ANCOM de către cele două Camere ale Parlamentului are ca 
efect subminarea independenţei funcţionale a acestei autorităţi întrucât se instituie o 
modalitate de demitere a conducerii prin votul unei majorităţi parlamentare, prin natura ei 
politică. În plus, un astfel de vot, dat în Parlament, nu este susceptibil de un control obiectiv, 
eventual în faţa unei instanţe judecătoreşti. În absenţa acestui control asupra deciziei de 
demitere, garanţiile furnizate de aplicarea în legislaţia naţională a Directivei - cadru 
2002/21/CE sunt lipsite de eficienţă. Precizăm că potrivit Directivei-cadru 2002/21/CE, 
autorităţile naţionale de reglementare acţionează independent şi nu solicită şi nici nu primesc 
instrucţiuni de la un alt organism în legătură cu îndeplinirea sarcinilor lor, numai organismele 
de soluţionare a căilor de atac având competenţa de a suspenda sau de a revoca deciziile luate 
de către autorităţile naţionale de reglementare. 
 5. De asemenea, la art. I pct. 5 din legea transmisă la promulgare, se introduce pct. 6, 
potrivit căruia la art. 11 se adaugă alin.(53), care prevede că vicepreşedinţii ANCOM pot fi 
demişi, la propunerea motivată a preşedintelui ANCOM, de către cele două Camere ale 
Parlamentului. Ne aflăm din nou în faţa unei reglementări imprecise şi insuficiente, întrucât 
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atât preşedintele, cât şi cei doi vicepreşedinţi trebuie să se bucure de o protecţie egală în ceea 
ce priveşte motivele demiterii, astfel încât propunerea preşedintelui ANCOM pentru 
demiterea vicepreşedinţilor să nu se poată baza decât pe motivele de demitere prevăzute, în 
prealabil, în lege. În acest sens sunt şi prevederile Directivei 2009/140/CE care statuează 
faptul că normele privind motivele revocării din funcţie a conducerii autorităţii naţionale de 
reglementare ar trebui să fie stabilite în prealabil, pentru a înlătura orice îndoială rezonabilă 
legată de neutralitatea respectivei autorităţi şi de inflexibilitatea acesteia faţă de factorii 
externi. 
  Domnul președinte Cătălin Drulă a precizat că, Comisia pentru administrație publică 
și amenajarea teritoriului a transmis, în data de 8 mai 2018, Comisiei pentru tehnologia 
informației și comunicațiilor un raport preliminar de admitere parțială a cererii de 
reexaminare, trimisă de Președintele României și propune adoptarea Legii privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.33/2017 pentru modificarea şi completarea art.11 din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.22/2009 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale 
pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii cu amendamente admise. 
 În continuare domnul președinte Cătălin Drulă a menționat că domnul deputat 
Cristian Seidler a formulat amendamente la Legea pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a 
Guvernului nr.33/2017 față de care președintele României a cerut reexaminarea și a dat 
cuvântul domnului deputat Cristian Seidler pentru a prezenta amendamentele. 
 Domnul deputat Cristian Seidler a precizat că amendamentele se referă la abrogarea 
punctului 3. și 4. din Legea privind aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 
33/2017 pentru modificarea și completarea art.11 din Ordonanţa de Urgență a Guvernului nr. 
22/2009 privind înființarea Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în 
Comunicații care prevăd că, conducerea ANCOM este asigurată de un președinte și 2 
vicepreședinți, numiți de către cele două Camere ale Parlamentului, reunite în ședință 
comună, cu votul majorității deputaților și senatorilor prezenți și revenirea la prevederile 
art.11 alin.(1) din OUG nr. 22/2009 respectiv conducerea ANCOM este asigurată de un 
președinte și 2 vicepreședinți, numiți de către președintele României, la propunerea 
Guvernului. Domnul deputat Cristian Seidler a menționat că eliminarea întregii puteri 
executive (atât Guvernul, cât şi Preşedintele României) din cadrul procedurii de numire a 
conducerii ANCOM, determină un dezechilibru între puterile statului în ceea ce priveşte 
atribuţiile legate de propunerea, numirea şi controlul care vizează o autoritate administrativă 
autonomă precum ANCOM. Repartizarea echitabilă a acestor atribuţii între puterile 
legislativă şi executivă şi, în cadrul acesteia din urmă, între Preşedintele României şi Guvern, 
poate asigura independenţa operaţională a ANCOM.  
 Domnul deputat Gheorghe Dinu Socotar a menționat că susține amendamentele din 
raportul preliminar al Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului și este 
împotriva amendamentelor depuse de domnul deputat Cristian Seidler deoarece conform 
prevederilor OUG nr.22/2009, ANCOM este autoritate publică autonomă sub control 
parlamentar și controlul parlamentar se exercită și prin numirea și demiterea conducerii 
autorității. În forma inițială a OUG nr.22/2009 controlul parlamentar asupra ANCOM nu 
putea fi pe deplin exercitat. 
 Domnul deputat Cristian Seidler a precizat că, de fapt, controlul parlamentar este un 
control politic asupra ANCOM deoarece există o majoritate politică parlamentară care poate 
numi sau demite conducerea autorității. 
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 Domnul președinte Cătălin Drulă a supus la vot amendamentele domnul deputat 
Cristian Seidler. Cu 5 voturi pentru și 4 voturi împotrivă amendamentele domnul deputat 
Cristian Seidler au fost admise. 
 În continuare domnul președinte Cătălin Drulă a supus la vot raportul asupra Cererii 
de reexaminare formulată de Președintele României asupra Legii pentru aprobarea 
Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.33/2017 pentru modificarea și completarea art.11 din 
Ordonanţa de Urgență a Guvernului nr.22/2009 privind înființarea Autorității Naționale 
pentru Administrare și Reglementare în Comunicații cu amendamentele admise. Cu 5 voturi 
pentru, 1 voturi împotrivă și 3 abțineri a fost adoptat raportul. 
 Având în vedere faptul că au existat diferențe între raportul preliminar transmis de 
Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului și raportul adoptat de Comisia 
pentru tehnologia informației și comunicațiilor cu privire la amendamentele admise, a avut 
loc o ședință comună a celor două comisii sesizate în fond pentru a se adopta un raport 
comun asupra Cererii de reexaminare formulată de Președintele României asupra Legii 
pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.33/2017 pentru modificarea și 
completarea art.11 din Ordonanţa de Urgență a Guvernului nr.22/2009 privind înființarea 
Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații.  
 În urma ședinței comune membrii celor două comisii, au hotărât cu majoritate de 
voturi (25 voturi pentru și 1 vot împotrivă) întocmirea unui raport comun de admitere parțială 
a cererii de reexaminare, trimisă de Președintele României și au propus adoptarea Legii 
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.33/2017 pentru modificarea şi 
completarea art.11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.22/2009 privind înfiinţarea 
Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii cu amendamente 
admise și amendamente respinse. 
 
 
 

PREȘEDINTE, 
 
                              Cătălin Drulă 
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