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SINTEZA 
activităţii Comisiei din 23 octombrie 2018 

 
La lucrările ședinței din data de 23 octombrie 2018 au fost prezenți 7 deputați: 

Drulă Cătălin, Cîtea Vasile, Dobrică Ionela Viorela, Pop Andrei, Sămărtinean Cornel-
Mircea, Socotar  Gheorghe-Dinu, Zamfira Constantin-Cătălin. 

Au fost absenţi: Popescu Mariana-Venera, Popescu Pavel, Simonis Alfred-Robert, 
Anton Anton, Apjok Norbert, Moldovan Sorin Dan, Pambuccian Varujan, Petcu Toma-
Florin, Zainea Cornel.  

 
Pe ordinea de zi a ședinței s-au aflat: 
 

1. PLx nr. 499/2018 – proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.78/2018 cu privire la rectificarea bugetului 
de stat pe anul 2018; 

2. PLx nr. 505/2018 - Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței 
de urgență a Guvernului nr.55/2018 pentru modificarea şi 
completarea Ordonanței de urgenţă a Guvernului nr.114/2011 privind 
atribuirea anumitor contracte de achiziții publice în domeniile 
apărării şi securității. 

 
 La lucrările Comisiei a participat, în calitate de invitați, din partea Ministerului 
Comunicațiilor și Societății Informaționale (MCSI) domnul Andrei Ionuț Valeriu - 
Secretar de stat și doamna Dăneț Mihaela – director economic. 
 Domnul președinte Cătălin Drulă a precizat că în conformitate cu prevederile 
art.21 din Regulamentul activităților comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului, 
republicat, Biroul permanent al Camerei Deputaților și Biroul permanent al Senatului au 
transmis, spre avizare în procedură de urgență, Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi 
comunicaţiilor din Camera Deputaţilor, respectiv Comisiei pentru comunicații și 
tehnologia informației din Senat, proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de 
urgență a Guvernului nr.78/2018 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2018.  



 Domnul președinte Cătălin Drulă a dat cuvântul reprezentantului Ministerului 
Comunicațiilor și Societății Informaționale (MCSI) pentru a-și expune punctul de vedere. 
 Domnul Andrei Ionuț Valeriu - Secretar de stat la MCSI a precizat că din bugetul 
de stat au fost suplimentate credite bugetare pentru Ministerul Comunicațiilor și 
Societății Informaționale în valoare de 206,9 milioane lei per sold, din care 100 milioane 
lei  în vederea asigurării sumelor necesare finalizării proiectului RO-NET și 110 milioane 
reprezentând sume aferente contractului de furnizare a produselor software Microsoft și 
s-a diminuat bugetul MCSI cu suma de 1 milion lei la cheltuieli de personal de la 
Organismul Intermediar pentru Promovarea Societăţii Informaţionale (OIPSI). 
  Domnul președinte Cătălin Drulă a întrebat câte localități au fost conectate la 
internet până în prezent prin proiectul RO-NET și dacă suma de 100 milioane lei este 
suma finală ce va fi plătită din buget pentru acest proiect. 
 Reprezentantul MCSI a menționat că numărul localităţilor conectate la internet de 
mare viteză (broadband) prin intermediul proiectului guvernamental RO-NET a ajuns în 
prezent la peste 600, din totalul celor 721 eligibile, iar suma de 100 milioane lei nu este 
suma finală urmând ca în anul 2019 să mai fie alocată suma de 67 milioane lei pentru a 
închide proiectul. 
 În continuare domnul președinte Cătălin Drulă a întrebat dacă suma de 110 
milioane reprezentând sume aferente contractului de furnizare a produselor software 
Microsoft este suma finală care trebuie plătită pe aceste licențe.. 
 Reprezentantul MCSI a precizat că există o hotărârea judecătorească definitivă 
prin care MCSI a fost exonerată de plata penalităților, dar această hotărâre nu a fost încă 
redactată. Se așteaptă redactarea hotărârii pentru a putea vira suma de 110 milioane lei. 
Această sumă  nu este finală urmând ca în anul 2019 să fie plătită suma de 60 milioane 
lei.  
 Domnul deputat Cornel Sămărtinean a solicitat reprezentanților MCSI o 
informare detaliată, cu toate etapele, referitoare la contractul de furnizare de produse 
software Microsoft, având în vedere că dosarul licențelor Microsoft este un dosar delicat.  
 În continuare domnul președinte Cătălin Drulă a constatat că din totalul de 16 
membri ai Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor au fost prezenți 7, iar 
cvorumul necesar desfășurării ședinței, conform prevederilor Regulamentului Camerei 
Deputaților, este de 9 membri prezenți. Având în vedere acest lucru domnul președinte a 
suspendat ședința. 

 
 

       PREȘEDINTE, 
 
                              Cătălin Drulă 
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