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SINTEZA
activităţii Comisiei din 5 martie 2019
La lucrările ședinței din data de 5 martie 2019 au fost prezenți 9 deputați: Drulă Cătălin,
Cîtea Vasile, Dobrică Ionela Viorela, Popescu Mariana-Venera, Popescu Pavel, Apjok Norbert,
Moldovan Sorin Dan, Socotar Gheorghe-Dinu, Zamfira Constantin-Cătălin.
Au fost absenţi: Simonis Alfred-Robert, Anton Anton, Pambuccian Varujan, Petcu TomaFlorin, Pop Andrei, Sămărtinean Cornel-Mircea, Zainea Cornel.

Lucrările ședinței au fost conduse de domnul deputat Cătălin Drulă, președinte al
Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor.

Pe ordinea de zi a ședinței s-au aflat:
1. Plx nr. 659/2018 - Propunerea legislativă privind activităţile prestabilite de
tip ridesharing;
2. PL-x nr. 749/2018 - Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă
a Guvernului nr.101/2018 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul
2018.
La lucrările comisiei au participat, în calitate de invitați, din partea Ministerului
Comunicații și Societății Informaţionale doamna Carmen Elian – Subsecretar de stat, din
partea Ministerului Afacerilor Interne domul Grigore George - director adjunct, din
partea Ministerului Transporturilor domnul Ovidiu Sîrbu – Secretar de stat și domnul
Valentin Tănase – consilier, din partea firmei de consultanță Grayling România doamna
Sorina Mihai, iar din partea Point Public Affair domnul Lupu Bogdan.
1. Plx nr. 659/2018 - Propunerea legislativă privind activităţile prestabilite de
tip ridesharing
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, Comisiei pentru industrii şi
servicii, Comisiei pentru transporturi şi infrastructură și Comisiei pentru administraţie
publică şi amenajarea teritoriului spre dezbatere și întocmirea unui raport comun
propunerea legislativă privind activităţile prestabilite de tip ridesharing. La Comisia

pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor au fost depuse amendamente din partea
Coaliției pentru economia digitală și Taxify. În ședința comisiei din 27 noiembrie 2018
au fost desemnați doi raportori care să preia toate amendamentele depuse și să prezinte un
text consolidat al inițiativei membrilor comisiei. Au fost desemnați ca raportori doamna
deputat Ionela Viorela Dobrică și domnul deputat Sorin Dan Moldovan.
În continuare domnul președinte Cătălin Drulă a dat cuvântul doamnei deputat
Ionela Viorela Dobrică raportor al acestei inițiative legislative pentru a-și prezenta
punctul de vedere.
Doamna deputat Ionela Viorela Dobrică a menționat că există un text în lucru care
urmează să fie finalizat până la sfârșitul săptămânii urmând a fi transmis membrilor
comisiei.
Domnul deputat Sorin Dan Moldovan a propus ca peste două săptămâni să aibă
loc o ședință comună împreună cu, Comisia pentru transporturi și infrastructură pentru a
dezbate propunerea legislativă și a întocmi un raport preliminar comun. În continuare
domnul deputat Sorin Dan Moldovan a menționat că pe site-ul Ministerului Dezvoltării
Regionale și Administrației Publice se află în dezbatere publică proiectul de ordonanță de
urgență pentru instituirea unor măsuri în domeniul transportului rutier precum și de
modificare a Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de
închiriere care are același obiect de reglementare cu inițiativa legislativă aflată în lucru la
comisii și a propus transmiterea unei solicitări din partea membrilor comisiei domnului
Vasile Daniel Suciu - Ministrul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice de a
retrage proiectul de ordonanță de urgență având în vedere că propunerea legislativă
privind activităţile prestabilite de tip ridesharing se află într-un stadiu avansat de
dezbatere în comisiile de specialitate din Parlament. De asemenea, domnul deputat Sorin
Dan Moldovan a propus organizarea unei dezbateri pe tema autorizării, organizării şi
controlul serviciilor de transport de persoane în data de 12 martie 2019.
În continuare domnul președinte Cătălin Drulă a dat cuvântul doamnei Carmen
Elian Subsecretar de stat la Ministerul Comunicații și Societății Informaţionale pentru ași expune punctul de vedere.
Reprezentantul Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale (MCSI)
doamna subsecretar de stat Carmen Elian a precizat că se așteaptă un punct de vedere
unitar al Guvernului cu privire la această inițiativă legislativă. Ar trebui clarificate
anumite aspecte legate de platforma tehnologică, efectuarea plății, încheierea
contractelor, păstrarea datelor personale ale angajaților și pasagerilor etc. și ar fi bine ca
cele trei inițiative legislative cu același subiect aflate în diferite stadii de dezbatere să fie
corelate.
În continuare domnul președinte Cătălin Drulă a supus la vot cele trei propuneri
ale domnului deputat Sorin Dan Moldovan. Cu unanimitate de voturi membrii comisiei
au hotărât: organizarea unei ședințe comune împreună cu, Comisia pentru transporturi și
infrastructură în săptămâna 18-22 martie 2019; transmiterea unei solicitări domnului
Vasile Daniel Suciu - Ministrul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice de a
retrage proiectul de ordonanță de urgență; organizarea unei dezbateri pe tema autorizării,
organizării şi controlul serviciilor de transport de persoane în data de 12 martie 2019,
orele 13,00.

2. PL-x nr. 749/2018 - Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă
a Guvernului nr.101/2018 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul
2018.
Domnul președinte Cătălin Drulă a precizat că acest proiect de lege a fost discutat
în ședințele trecute dar din cauza lipsei cvorumului de ședință nu s-a putut da un vot
asupra lui.
În continuare domnul președinte Cătălin Drulă a supus la vot proiectul de lege. Cu
6 voturi pentru și 3 voturi împotrivă membrii comisie au adoptat un aviz favorabil asupra
acestui proiect de lege.

PREȘEDINTE,

Cătălin Drulă

