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SINTEZA 
activităţii Comisiei din 12 septembrie 2018 

 
În ziua de 12 septembrie 2018, au avut loc două ședințe ale Comisiei pentru 

tehnologia informației și comunicațiilor.  
 Prima ședință a fost o ședință comună alături de Comisia juridică, de disciplină şi 
imunităţi și Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului.  

La lucrările ședinței comune au fost prezenți 7 deputați: Drulă Cătălin, Dobrică 
Ionela Viorela, Popescu Mariana-Venera, Popescu Pavel, Pop Andrei, Socotar  
Gheorghe-Dinu, Zamfira Constantin-Cătălin. Au fost absenţi: Cîtea Vasile, Simonis 
Alfred-Robert, Anton Anton, Apjok Norbert, Moldovan Sorin Dan, Pambuccian Varujan, 
Petcu Toma-Florin, Pop Rareș-Tudor, Sămărtinean Cornel-Mircea. 

 
Pe ordinea de zi a ședinței s-a aflat: 

 
1. PLx.183/2017/2018 - Reexaminarea Legii privind aprobarea Ordonanței  de 

urgență a Guvernului nr.33/2017 pentru modificarea și completarea art.11 din 
Ordonanța de urgență a Guvernului nr.22/2009 privind înființarea Autorității 
Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații, ca urmare a 
Deciziei Curţii Constituţionale nr.452 din 4 iulie 2018, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr.629 din 19 iulie 2018   
 

             În conformitate cu prevederile art.134 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia juridică, de disciplină și 
imunități, Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului și Comisia 
pentru tehnologia informației și comunicațiilor au fost sesizate, prin adresa nr. Pl.x 
183/2017/2018 din 3 septembrie 2018, cu Cererea de reexaminare a 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, ca urmare a 
Deciziei Curţii Constituţionale nr.452 din 4 iulie 2018, publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr.629 din 19 iulie 2018. 
 Legea adoptată inițial de Parlament a fost transmisă la promulgare în data de 27 
decembrie 2017. La data de 4 mai 2018, Președintele României a solicitat reexaminarea 



Legii în temeiul art.77 alin.(2) din Constituția României. Cererea de reexaminare a fost 
înaintată Camerei Deputaților, în calitate de primă Cameră sesizată. 
La data de 9 mai 2018, forma adoptată de Camera Deputaților a fost transmisă Senatului. 
La data de 22 mai 2018, Senatul a adoptat legea în calitate de Cameră decizională. 
 La data de 7 iunie 2018 Președintele României a formulat o obiecție de 
neconstituționalitate a dispozițiilor Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr.33/2017 pentru modificarea și completarea art.11 din Ordonanța de 
urgență a Guvernului nr.22/2009 privind înființarea Autorității Naționale pentru 
Administrare și Reglementare în Comunicații, obiecție formulată în temeiul art.146 lit.a) 
teza întâi din Constituție și al art.15 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și 
funcționarea Curții Constituționale. 
 În urma examinării Curtea Constituțională admite obiecția de neconstituționalitate 
și prin Decizia nr. 452/2018 constată că sintagmele „cu votul majorității deputaților și 
senatorilor”, din cuprinsul articolului unic pct.3 [cu referire la art. 11 alin.(1) din 
Ordonanța de urgență a Guvernului nr.22/2009] și al articolului unic pct.5 [cu referire la 
art.11 alin. (51) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.22/2009], au fost introduse cu 
încălcarea dispozițiilor art.77 alin.(2) din Constituție și că se impune reluarea procedurii 
de dezbatere a cererii de reexaminare, în condițiile și limitele fixate de art.77 alin.(2) din 
Constituția României. 
 Având în vedere Decizia Curții Constituționale și în conformitate cu prevederile 
Regulamentului Camerei Deputaților, republicat, cu modificările și completările 
ulterioare, Comisiile au reluat dezbaterile asupra Legii adoptată de Parlament și asupra 
cererii de reexaminare a Legii în vederea punerii în acord a textului cu Decizia Curții 
Constituționale.  În urma reexaminării membrii celor 3 comisii au hotărât cu majoritate 
de voturi să adopte un raport comun de adoptare a 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 ca urmare a Deciziei Curţii 
Constituţionale nr.452 din 4 iulie 2018, publicată în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr.629 din 19 iulie 2018 cu amendamente. 

 La a doua ședință a Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor au 
fost prezenți 8 deputați: Drulă Cătălin, Dobrică Ionela Viorela, Popescu Pavel, Moldovan 
Sorin Dan, Petcu Toma-Florin, Pop Andrei, Socotar  Gheorghe-Dinu, Zainea Cornel. Au 
fost absenţi: Cîtea Vasile, Popescu Mariana-Venera, Simonis Alfred-Robert, Anton 
Anton, Apjok Norbert, Pambuccian Varujan, Sămărtinean Cornel-Mircea, Zamfira 
Constantin-Cătălin. 

Pe ordinea de zi a ședinței s-au aflat: 
 

1. Plx nr. 412/2018 - Proiect de Lege pentru aderarea României la Protocolul 
adiţional privind scrisoarea electronică de însoţire, adoptat la Geneva la 20 
februarie 2008, la Convenţia referitoare la contractul de transport rutier 
internaţional de mărfuri pe şosele (CMR), încheiată la Geneva la 19 mai 
1956; 

2. PLx nr. 424/2018 -  Proiect de Lege privind protecţia persoanelor fizice 
referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autorităţile 



competente în scopul prevenirii, descoperirii, cercetării, urmăririi penale şi 
combaterea infracţiunilor sau al executării; 

3. Diverse. 
            Lucrările ședinței au fost conduse de către domnul deputat Cătălin Drulă,  
președintele Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor. 
 La lucrările Comisiei au participat în calitate de invitați, din partea Ministerului 
Afacerilor Interne, domnul Savu Ionuț-Cornel - șef ORPDP, din partea Autorității 
Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPCDP), 
doamna Săvoiu Alina - șef birou juridic, din partea Ministerul Transporturilor, domnii 
Tache Paul - director și Ungureanu Eduard - consilier. 

  
1. Plx nr. 412/2018 - Proiect de Lege pentru aderarea României la 

Protocolul adiţional privind scrisoarea electronică de însoţire, adoptat la 
Geneva la 20 februarie 2008, la Convenţia referitoare la contractul de 
transport rutier internaţional de mărfuri pe şosele (CMR), încheiată la 
Geneva la 19 mai 1956 

 Domnul președinte Cătălin Drulă a precizat că în conformitate cu prevederile 
art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor republicat, Biroul permanent a trimis, 
Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor, spre avizare acest proiect de 
lege. Proiectul de Lege are ca obiect de reglementare aderarea României la Protocolul 
adiţional privind scrisoarea electronică de însoţire, adoptat la Geneva la 20 februarie 
2008, la Convenţia referitoare la contractul de transport rutier internaţional de mărfuri pe 
şosele (CMR) încheiată la Geneva la 19 mai 1956, în vederea simplificării sistemului 
existent, având ca beneficiu principal dezvoltarea relațiilor comerciale în sectoarele 
public și privat. Consiliul Legislativ a avizat favorabil inițiativa legislativă, iar Camera 
Deputaților este prima Cameră sesizată. 
 În continuare domnul președinte Cătălin Drulă a dat cuvântul reprezentantului 
Ministerului Transporturilor pentru a-și prezenta punctul de vedere. 
 Reprezentantul Ministerului Transporturilor a menționat că România a aderat la 
Convenția referitoare la contractul de transport internațional de mărfuri pe șosele (CMR), 
încheiată la Geneva în 19 mai 1956 prin Decretul nr. 451/1972 și la Protocol la Convenția 
din 19 mai 1956 referitoare la contractul de transport internațional de mărfuri pe șosele 
(CMR) încheiat la Geneva în 5 iulie 1978 prin Decretul nr. 66/1981. Protocolul a fost 
încheiat la Geneva la 20 februarie 2008 de către Comitetul Transporturilor Interioare al 
Comisiei Economice pentru Europa a Organizației Națiunilor Unite (CTI al CEE-ONU) 
la cea de-a 70-a sesiune și a intrat în vigoare la 5 iunie 2011 fiind  ratificat până în 
prezent de 17 state. Protocolul are drept scop facilitarea întocmirii, cu caracter opțional,  
a scrisorii electronice de însoțire (scrisorii electronice de trăsură) prin procedurile 
specifice utilizate pentru înregistrarea și prelucrarea electronică a datelor.  
  
 

2. PLx nr. 424/2018 -  Proiect de Lege privind protecţia persoanelor fizice 
referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autorităţile 
competente în scopul prevenirii, descoperirii, cercetării, urmăririi penale 
şi combaterea infracţiunilor sau al executării 



 Domnul președinte Cătălin Drulă a precizat că în conformitate cu prevederile 
art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor republicat, Biroul permanent a trimis, 
Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor, spre avizare proiectul de Lege 
privind protecţia persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de 
către autorităţile competente în scopul prevenirii, descoperirii, cercetării, urmăririi penale 
şi combaterea infracţiunilor sau al executării. Proiectul de lege are ca obiect de 
reglementare stabilirea protecţiei persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu 
caracter personal de către autorităţile competente în scopul prevenirii, descoperirii, 
cercetării, urmăririi penale şi combaterii infracţiunilor sau al executării pedepselor şi 
privind libera circulaţie a acestor date. Prin intervenţiile legislative propuse se urmăreşte 
transpunerea prevederilor Directivei (UE) 2016/680 a Parlamentului European şi a 
Consiliului din 27 aprilie 2016. Termenul de transpunere a directivei este de 6 mai 2018. 
            În continuare domnul președinte Cătălin Drulă a dat cuvântul reprezentantului 
Ministerului Afacerilor Interne pentru a-și expune punctul de vedere. 
 Reprezentantului Ministerului Afacerilor Interne a menționat că Guvernul a 
transmis la Senat, care este prima Cameră sesizată, o serie de amendamente la propunerea 
legislativă inițiată de domnii senatori Șerban Nicolae și Adrian Nicolae Diaconu. Toate 
amendamentele transmise au fost adoptate de către Senat. Această inițiativă legislativă 
transpune Directiva (UE) 2016/680 a Parlamentului European şi a Consiliului din 27 
aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter 
personal de către autoritățile competente în scopul prevenirii, depistării, investigării sau 
urmăririi penale a infracțiunilor sau al executării pedepselor și privind libera circulație a 
acestor date și de abrogare a Deciziei-cadrul 2008/977/JAI a Consiliului, decizie 
transpusă în dreptul intern prin Legea nr.238/2009. 
 În continuare domnul președinte Cătălin Drulă a precizat că, având în vedere că 
din totalul de 16 membri ai Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor sunt 
prezenți 8, iar cvorumul necesar desfășurării ședinței este, conform Regulamentului 
Camerei Deputaților de 9 membri prezenți, votul asupra proiectelor de lege se amână. 
 
 

3. Diverse 
- Solicitarea South Eastern European Dialogue on Internet Governance (SEEDIG) 

adresată Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor cu privire la 
Găzduirea, de către Camera Deputaților, a celei de-a cincea reuniuni anuale a 
South Eastern European Dialogue on Internet Governance. 

 Domnul președinte Cătălin Drulă a menționat că South Eastern European 
Dialogue on Internet Governance (SEEDIG) a adresat Comisiei invitația de a susține 
organizarea reuniunii SEEDIG 2019 în România și asumarea, de către Camera 
Deputaților, a statului de organizație gazdă a acestei reuniuni. 
 Având în vedere lipsa cvorumului, domnul președinte a amânat luarea unei decizii 
cu privire la această solicitare. 

 
 

       PREȘEDINTE, 
 
                              Cătălin Drulă 
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