PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR
Comisia pentru tehnologia informaţiei

Bucureşti,

şi comunicaţiilor

26 martie 2019

SINTEZA
activităţii Comisiei din 26 martie 2019

La lucrările ședinței Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor din
data de 26 martie 2019 au fost prezenți 13 deputați: Drulă Cătălin, Cîtea Vasile, Dobrică
Ionela Viorela, Apjok Norbert, Pambuccian Varujan, Pop Andrei, Moldovan Sorin Dan,
Socotar Gheorghe-Dinu, Zamfira Constantin-Cătălin, Zainea Cornel Sămărtinean CornelMircea. Domnul deputat Simonis Alfred-Robert a fost înlocuit de doamna deputat
Hărătău Elena.
Au fost absenţi: Popescu Pavel, Anton Anton, Petcu Toma-Florin.
Lucrările ședinței au fost conduse de domnul deputat Cătălin Drulă, președinte al
Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor.

1.

2.

3.
4.
5.

6.

Pe ordinea de zi a ședinței s-au aflat:
PLx nr.82/2019 - Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență
a Guvernului nr.112/2018 privind accesibilitatea site-urilor web şi a
aplicaţiilor mobile ale organismelor din sectorul public;
PLx nr.123/2019 - Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de
urgență a Guvernului nr.6/2019 privind unele măsuri pentru buna
organizare şi desfăşurare a alegerilor pentru membrii din România în
Parlamentul European din anul 2019;
PLx nr.31/2019 - Proiectul Legii arhivelor;
PLx nr.68/2019 - Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii
nr.8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe;
PLx.89/2019 - Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului
nr.2/2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr.362/2018 privind
asigurarea unui nivel comun ridicat de securitate a reţelelor şi sistemelor
informatice;
PLx nr.80/2019 - Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență
a Guvernului nr.1/2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr.195/2018
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privind aprobarea Programului de susţinere a crescătorilor de suine pentru
activitatea de reproducţie;
7. PLx nr.81/2019 - Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență
a Guvernului nr.2/2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2018
privind aprobarea Programului de susţinere pentru activitatea de
reproducţie, incubaţie şi de creştere în sectorul avicol;
8. PLx nr.111/2019 - Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei
Guvernului nr.4/2019 privind reorganizarea sistemului naţional de
clasificare a carcaselor de bovine, porcine şi ovine, precum şi monitorizarea,
controlul şi raportarea preţurilor de piaţă a carcaselor şi a animalelor vii.
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 Mihai Valentin Bobescu – Subsecretar de
stat, din partea Arhivelor Naționale ale României domnul Cristian Anița – director și
domnul Popovici Bogdan - șef serviciu, din partea Ministerului Culturii și Identității
Naționale domnul Ion Ardeal Ieremia – Secretar de stat, din partea Centrului Național de
Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică domnul Cătălin-Petrică Aramă - director
general, din partea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale domnul Movileanu
Gelu - șef serviciu.
Domnul deputat Vasile Cîtea a propus modificarea ordinei de zi, respectiv la
punctul 1 să se dezbată PLx nr. 123/2019 - Proiectul de Lege pentru aprobarea
Ordonanței de urgență a Guvernului nr.6/2019 privind unele măsuri pentru buna
organizare şi desfăşurare a alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul
European din anul 2019, la punctul 2 PLx 31/2019 - Proiectul Legii arhivelor, la punctul
3 PLx.82/2019 - Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului
nr.112/2018 privind accesibilitatea site-urilor web şi a aplicaţiilor mobile ale
organismelor din sectorul public, restul ordinei de zi rămânând neschimbată. Cu
unanimitate de voturi propunerea domnului deputat Vasile Cîtea a fost aprobată.
1. PLx nr.123/2019 - Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de
urgență a Guvernului nr.6/2019 privind unele măsuri pentru buna
organizare şi desfăşurare a alegerilor pentru membrii din România în
Parlamentul European din anul 2019
Domnul președinte Cătălin Drulă a precizat că în temeiul dispoziţiilor art. 95 și
115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Comisia pentru tehnologia informaţiei şi
comunicaţiilor a fost sesizată, spre dezbatere și avizare, cu proiectul de Lege pentru
aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.6/2019 privind unele măsuri pentru
buna organizare şi desfăşurare a alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul
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European din anul 2019.Camera Deputaţilor este Cameră decizională. Senatul, în calitate
de primă Cameră sesizată, a adoptat iniţiativa legislativă în şedinţa din 11 martie 2019.
Consiliul Legislativ a avizat favorabil iniţiativa legislativă cu observații și propuneri.
Proiectul de lege are ca obiect reglementarea unor măsuri pentru buna organizare şi
desfăşurare a alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul
2019. Astfel, demersul legislativ conţine, printre altele, dispoziţii referitoare la
implementarea Sistemului informatic de monitorizare a prezenţei la vot şi de prevenire a
votului ilegal - SIMPV, la finanţarea campaniei electorale, precum şi dispoziţii referitoare
la cheltuielile pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor.
În continuare domnul președinte Cătălin Drulă a dat cuvântul domului Mihai
Valentin Bobescu – Subsecretar de stat la Ministerului Afacerilor Interne pentru a-și
prezenta punctul de vedere.
Reprezentantul Ministerului Afacerilor Interne a precizat că la alegerile pentru
membrii din România în Parlamentul European din anul 2019, în scopul asigurării
garanțiilor necesare exercitării dreptului de a alege în condiții de legalitate, corectitudine,
transparență și securitate, atât de către alegătorii români cât și de cei din celelalte state ale
Uniunii Europene, Autoritatea Electorală Permanentă, împreună cu Serviciul de
Telecomunicaţii Speciale şi Institutul Naţional de Statistică, vor asigura implementarea și
operaționalizarea Sistemului informatic de monitorizare a prezenţei la vot şi de prevenire
a votului ilegal prevăzut de Legea nr.208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei
Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale
Permanente, cu rectificările, modificările şi completările ulterioare. Aplicaţia,
echipamentele şi/sau serviciile informatice utilizate de Biroul Electoral Central pentru
centralizarea rezultatelor votării vor fi asigurate de către Autoritatea Electorală
Permanentă, cu sprijinul Serviciului de Telecomunicaţii Speciale, termenul rămas până la
data alegerilor și necesitatea suplimentării securității procesului de centralizare a
rezultatelor votării înscrise în procesele-verbale întocmite de birourile electorale ale
secțiilor de votare impunând derogarea de la art.103 alin.(1) lit.r) din Legea nr. 208/2015,
potrivit căruia Autoritatea Electorală Permanentă achiziţionează, în condiţiile legii,
aplicaţiile şi/sau serviciile informatice utilizate de Biroul Electoral Central pentru
centralizarea rezultatelor votării. Serviciul de Telecomunicaţii Speciale va preda
Autorităţii Electorale Permanente aplicaţia de centralizare, precum și codul sursă al
acesteia, în vederea testării și certificării spre neschimbare.
În continuare, având în vedere că nu au fost întrebări din parte membrilor
comisiei, domnul președinte Cătălin Drulă a supus la vot avizarea proiectului de lege. Cu
8 voturi pentru și 1 abținere proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a
Guvernului nr.6/2019 privind unele măsuri pentru buna organizare şi desfăşurare a
alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019 a fost
avizat favorabil.
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2. PLx nr.31/2019 - Proiectul Legii arhivelor
Domnul președinte Cătălin Drulă a precizat că în temeiul dispoziţiilor art. 95 și
115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Comisia pentru tehnologia informaţiei şi
comunicaţiilor a fost sesizată, spre dezbatere și avizare, cu proiectul Legii arhivelor.
Camera Deputaţilor este Cameră decizională. Senatul, în calitate de primă Cameră
sesizată, a adoptat iniţiativa legislativă în şedinţa din 6 februarie 2019. Consiliul
Legislativ a avizat favorabil iniţiativa legislativă cu observații și propuneri. Proiectul de
lege are ca obiect de reglementare instituirea unui nou cadru legal privind regimul
arhivelor din România, urmând a fi abrogată Legea Arhivelor Naţionale nr.16/1996,
republicată. Potrivit expunerii de motive, prin proiectul de lege se urmăreşte, ca obiectiv
principal, o mai bun[ gestionare a domeniului arhivistic, conturarea clară a patrimoniului
arhivistic protejat de stat, delimitarea responsabilităţilor între sectorul public şi cel privat,
consolidarea statutului Arhivelor Naţionale ca autoritate unică în domeniu şi a arhivelor
în general, ca element esenţial de identitate şi instrument al bunei guvernări.
În continuare domnul președinte Cătălin Drulă a dat cuvântul domului Mihai
Valentin Bobescu – Subsecretar de stat la Ministerului Afacerilor Interne pentru a-și
prezenta punctul de vedere.
Reprezentantul Ministerului Afacerilor Interne a precizat că faţă de legislaţia în
vigoare, prezentul proiect de lege cuprinde o serie de elemente de noutate, cele mai
semnificative intervenţii referindu-se la:
- înlocuirea conceptului de Fond Arhivistic Naţional cu cel de Patrimoniu Arhivistic
Naţional (PAN), ca parte integrantă a Patrimoniului Cultural Naţional Mobil;
-împărţirea responsabilităţilor care privesc colectarea, administrarea şi păstrarea
documentelor circumscrise PAN, între statul român, prin ANR, şi creatorii şi deţinătorii
din sectorul public şi privat;
- reglementarea cu claritate a dreptului de proprietate asupra arhivelor, în conformitate cu
prevederile constituţionale şi ale legislaţiei conexe;
- reglementarea cu acurateţe a circulaţiei documentelor care fac parte din PAN, a
condiţiilor exercitării dreptului de preempţiune al statului român, prin ANR, în situaţiile
care vizează înstrăinarea acestor documente, a celor referitoare la exportul temporar,
donarea sau predarea în custodia ANR, precum şi a demersurilor care trebuie întreprinse
în cazul pierderii, furtului sau distrugerii documentelor care aparţin PAN;
- armonizarea reglementărilor cu o serie de acte normative emise din anul 1996 şi până în
prezent, care definesc condiţiile de acces la diverse categorii de documente. Pentru acest
motiv, în proiectul de lege s-a renunţat la anexa 6 din Legea nr.16/1996 – „Lista
termenelor după care pot fi date în cercetare documentele”, stabilindu-se că accesul la
documentele din arhivele publice şi arhivele private de interes public se va face la
împlinirea a 25 de ani de la crearea lor, dacă legea nu stabileşte altfel;
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- stabilirea, cu mai multă precizie şi detaliere, a condiţiilor de funcţionare a operatorilor
economici prestatori de servicii arhivistice;
- reglementarea managementului documentelor şi arhivelor electronice, precum şi a
preluării documentelor electronice cu valoare arhivistică la ANR;
- corelarea adecvată a obligaţiilor creatorilor şi deţinătorilor de documente cu regulile
sancţionatorii prevăzute pentru nerespectarea acestor obligaţii, în acord cu modificările
intervenite recent în legislaţia penală a României;
- stabilirea procedurii prin care documentele declasificate pot fi clasate în PAN;
- consolidarea statutului ANR şi structurarea sa regională în vederea unei funcţionări
eficace şi administrării eficiente a patrimoniului deţinut;
-înfiinţarea Consiliului Naţional al Arhivelor, organism interguvernamental, fără
personalitate juridică, cu rol consultativ în elaborarea politicilor şi strategiilor naţionale în
materie de arhive;
În continuare domnul președinte Cătălin Drulă a dat cuvântul reprezentantului
Ministerului Comunicații și Societății Informaţionale (MCSI) pentru a-și prezenta
punctul de vedere.
Doamna Subsecretar de stat la MCSI Carmen Elian a menționat că MCSI a avizat
proiectul de lege cu două propuneri. Prima propunere se referă la eliminarea sintagmei
”creatorii” din art.45 alin.(1) având în vedere faptul că după depunerea în arhivă a unui
document în formă electronică de către creatorul acestuia doar administratorul arhivei
electronice are obligația să asigure întreținerea și să pună la dispoziție programe
informatice, care să permită translatarea oricărui document în formă electronică, arhivat
din formatul în care a fost generat într-un format care să permită, în decursul timpului
vizualizarea, reproducerea și stocarea documentului respectiv la nivelul tehnologiilor în
uz. A doua propunere se referă la completarea art.110 cu un nou alineat, alin.(2) cu
următorul cuprins:
”(2) În ceea ce privește documentele în formă electronică, prezenta lege se completează
cu dispozițiile Legii nr.135/2007 privind arhivarea documentelor în formă electronică,
republicată.” Având în vedere faptul că Legea nr.135 din 15 mai 2007 privind arhivarea
documentelor în formă electronică a fost elaborată în scopul stabilirii regimului juridic
aplicabil creării, conservării, consultării și utilizării documentelor în formă electronică
arhivate sau care urmează a fi arhivate într-o arhivă electronică.
Reprezentantul Ministerului Afacerilor Interne a precizat că a doua propunere a
fost introdusă în proiectul de lege, iar în ceea ce privește eliminarea sintagmei ”creatorii”
din art.45 alin.(1) conform prevederilor proiectului de lege creatorii și deținătorii răspund
în mod direct de evidența, prelucrarea, păstrarea, conservarea și utilizarea documentelor.
În continuare domnul președinte Cătălin Drulă a supus la vot avizarea proiectului
de lege. Cu 8 voturi pentru și 1 abținere proiectul Legii arhivelor a fost avizat favorabil.
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3. PLx nr.82/2019 - Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență
a Guvernului nr.112/2018 privind accesibilitatea site-urilor web şi a
aplicaţiilor mobile ale organismelor din sectorul public
Domnul președinte Cătălin Drulă a precizat că în temeiul dispoziţiilor art. 95 și
115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Comisia pentru tehnologia informaţiei şi
comunicaţiilor a fost sesizată, spre dezbatere în fond, în procedură de urgență, cu
proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.112/2018
privind accesibilitatea site-urilor web şi a aplicaţiilor mobile ale organismelor din
sectorul public. Camera Deputaţilor este Cameră decizională. Senatul, în calitate de primă
Cameră sesizată, a adoptat iniţiativa legislativă în şedinţa din 25 februarie 2019. Consiliul
Legislativ a avizat favorabil iniţiativa legislativă cu observații și propuneri. Comisia
pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă, Comisia pentru egalitatea de șanse
pentru femei și bărbați, Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele
minorităților naționale, Comisia pentru industrii și servicii și Comisia juridică, de
disciplină și imunități au avizat favorabil inițiativa legislativă. Proiectul de lege are ca
obiect de reglementare transpunerea integrală a Directivei (UE)2016/2102 a
Parlamentului European şi a Consiliului din 26 octombrie 2016 privind accesibilitatea
site-urilor web şi a aplicaţiilor mobile ale organismelor din sectorul public, în scopul
asigurării posibilităţii pentru cetăţeni de a beneficia de un acces extins la serviciile
sectorului public, prin intermediul site-urilor web şi al aplicaţiilor mobile, pentru a primi
servicii şi informaţii care să le faciliteze exercitarea, în special, a drepturilor la liberă
circulaţie, de stabilire şi de furnizare de servicii, atât pe plan naţional, cât şi la nivelul
Uniunii Europene. Termenul limită de transpunere a Directivei (UE)2016/2102 a
Parlamentului European şi a Consiliului din 26 octombrie 2016 privind accesibilitatea
site-urilor web şi a aplicaţiilor mobile ale organismelor din sectorul public este de 23
septembrie 2018.
În continuare domnul președinte Cătălin Drulă a dat cuvântul reprezentantului
Ministerului Comunicații și Societății Informaţionale (MCSI) pentru a-și prezenta
punctul de vedere.
Doamna Carmen Elian Subsecretar de stat la MCSI a menționat că prin acest act
normativ se are în vedere posibilitatea cetățenilor de a beneficia de un acces mai extins la
serviciile sectorului public prin intermediul site-urilor web și al aplicațiilor mobile, pentru
a primi servicii și informații care să le ușureze viața de zi cu zi și să le faciliteze
exercitarea drepturilor atât pe plan național cât și la nivelul Uniunii Europene, în special
dreptul la liberă circulație precum și dreptul de stabilire și de furnizare de servicii.
În continuare, având în vedere că nu au fost întrebări din parte membrilor
comisiei, domnul președinte Cătălin Drulă a supus la vot proiectul de lege pentru
aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.112/2018 privind accesibilitatea siteurilor web şi a aplicaţiilor mobile ale organismelor din sectorul public. Cu unanimitate de
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voturi a fost aprobat un raport de adoptare a proiectului de lege în forma adoptată de
Senat.
4. PLx nr.68/2019 - Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii
nr.8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe
Domnul președinte Cătălin Drulă a precizat că în temeiul dispoziţiilor art. 95 din
Regulamentul Camerei Deputaţilor, Comisia pentru tehnologia informaţiei şi
comunicaţiilor a fost sesizată, spre dezbatere și avizare, cu proiectul de lege pentru
modificarea şi completarea Legii nr.8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe.
Camera Deputaților este Cameră decizională. Senatul a adoptat inițiativa legislativă în
ședința din 18.02.2019.Guvernul susține adoptarea inițiativei legislative. Consiliul
Legislativ a avizat favorabil inițiativa legislativă cu observații și propuneri, Consiliul
Economic și Social a avizat nefavorabil inițiativa legislativă, proiectul de lege se
încadrează în categoria legilor ordinare. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare
modificarea şi completarea Legii nr.8/1996, în sensul instituirii, sub sancţiune
contravenţională, a obligaţiei organismelor de gestiune colectivă de a publica trimestrial,
prin afişare la sediul acestora, precum şi în format electronic, pe pagina proprie de
internet, informaţii privind sumele colectate pe categorii de utilizatori, sumele reţinute,
costul gestiunii şi sumele repartizate pe categorii de titulari, provenienţa acestora, modul
de calcul al drepturilor, precum şi reţinerile aplicate.
În continuare domnul președinte Cătălin Drulă a dat cuvântul domnului deputat
Dinu Gheorghe Socotar în calitate de inițiator.
Domnul deputat Dinu Gheorghe Socotar a menționat că modificările propuse prin
această inițiativă legislativă vizează instituirea, în sarcina organismelor de gestiune
colectivă, a obligației de a publica, trimestrial, prin afișare la sediul acestora, precum și în
format electronic, pe pagina proprie de internet, sumele colectate pe categorii de
utilizatori sau alți plătitori, sumele reținute, costul gestiunii și sumele repartizate pe
categorii de titulari, proveniența acestora, modul de calcul al drepturilor precum și
reținerile aplicate. Este absolut necesară creșterea gradului de transparentizare a activității
acestor entități în ceea ce privește colectarea și repartizarea către titularii de drepturi a
sumelor colectate.
În continuare domnul președinte Cătălin Drulă a dat cuvântul domnului Ion
Ardeal Ieremia – Secretar de stat la Ministerul Culturii și Identității Naționale pentru a-și
expune punctul de vedere.
Reprezentantul Ministerului Culturii și Identității Naționale a precizat că,
Guvernul susține adoptarea acestei inițiative legislative considerând necesară creșterea
gradului de transparentizare a activității organismelor de gestiune colectivă.
În continuare domnul președinte Cătălin Drulă a supus la vot avizarea proiectul de
lege. Cu unanimitate de voturi proiectul de lege a fost avizat favorabil.
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5. PLx nr.89/2019 - Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei
Guvernului nr.2/2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr.362/2018
privind asigurarea unui nivel comun ridicat de securitate a reţelelor şi
sistemelor informatice
Domnul președinte Cătălin Drulă a precizat că în temeiul dispoziţiilor art. 95 din
Regulamentul Camerei Deputaţilor, Comisia pentru tehnologia informaţiei şi
comunicaţiilor a fost sesizată, spre dezbatere în fond, cu proiectul de Lege privind
aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.2/2019 pentru modificarea şi completarea Legii
nr.362/2018 privind asigurarea unui nivel comun ridicat de securitate a reţelelor şi
sistemelor informatice. Camera Deputaților este Cameră decizională. Senatul a adoptat
inițiativa legislativă în ședința din 18.02.2019. Consiliul Legislativ a avizat favorabil
inițiativa legislativă cu observații și propuneri. Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi
și Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională au avizat favorabil
inițiativa legislativă. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi
completarea Legii nr.362/2018, în vederea asigurării continuităţii finanţării adecvate a
Centrului Naţional de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică - CERT - RO de la
bugetul de stat, astfel încât să nu fie afectată desfăşurarea activităţii curente a instituţiei.
Prin prezentul act normativ se are în vedere modificarea şi completarea Legii
nr.362/2018, în vederea asigurării continuității finanțării adecvate a Centrului Național de
Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică – CERT-RO de la bugetul de stat prin:
amendarea prin amânarea cu 1 an a termenului prevăzut la art.24 alin. (5) și (6) ale legii,
respectiv de la 1 ianuarie 2020; amendarea termenului prevăzut la art. 44 din Legea nr.
362/2018 în sensul reformulării acestuia pentru viitor și cu păstrarea obligațiilor de
periodicitate a raportărilor; amendarea termenului prevăzut la art.48 din Legea nr.
362/2018 în sensul reformulării acestuia pentru viitor și cu păstrarea obligațiilor de
periodicitate a raportărilor.
În continuare domnul președinte Cătălin Drulă a dat cuvântul reprezentantului
Ministerului Comunicații și Societății Informaţionale (MCSI) pentru a-și prezenta
punctul de vedere.
Doamna Subsecretar de stat la MCSI Carmen Elian a menționat că având în
vedere faptul că Legea nr.362/2018 privind asigurarea unui nivel comun ridicat de
securitate a reţelelor şi sistemelor informatice, a fost promulgată pe data de 28 decembrie
2018 și publicată în Monitorul Oficial al României partea I, în data de 09.01.2019, lege
care a adus o serie de modificări ale modului de funcționare al CERT-RO inclusiv cu
privire la modalitatea de finanțare a activității care se modifică în finanțare din venituri
proprii și în completare prin subvenții de la bugetul de stat și prevede la art.24 alin. (5) și
(6) că modificarea regimului de finanțare al instituției se va face începând cu data de 1
ianuarie 2019, astfel: art. 24 alin (5) Începând cu 1 ianuarie 2019 resursele financiare
necesare pentru funcționarea CERT-RO se asigură din venituri proprii prevăzute la
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alin.(6) și în completare din subvenții de la bugetul de stat prin bugetul MCSI. Având în
vedere faptul că bugetul CERT-RO pentru anul 2019 a fost constituit conform regulilor și
legislației aferente instituțiilor finanțate integral de la bugetul de stat neexistând baza
legală, la acea dată, pentru constituirea acestuia ca buget al unei instituții finanțate din
venituri proprii și subvenții, există pericolul imposibilității de funcționare a instituției.
Prin urmare se impune necesitatea modificării Legii nr.362/2018 astfel: amendarea de
urgență pentru o dată ulterioară (1 ianuarie 2020) a termenului de la care va opera
modificarea modalității de finanțare a CERTRO; preluarea la capitolul dispoziții
tranzitorii din Legea nr. 362/2018 a prevederii art.15 din Hotărârea Guvernului
nr.494/2011, pentru a asigura continuitatea finanțării instituției; amendarea termenului
prevăzut la art. 44 din Legea nr. 362/2018 în sensul reformulării acestuia pentru viitor și
cu păstrarea obligațiilor de periodicitate a raportărilor; amendarea termenului prevăzut la
art.48 din Legea nr. 362/2018 în sensul reformulării acestuia pentru viitor și cu păstrarea
obligațiilor de periodicitate a raportărilor.
În continuare, având în vedere că nu au fost întrebări din partea membrilor
comisiei, domnul președinte Cătălin Drulă a supus la vot proiectul de lege. Cu 11 voturi
pentru și 2 abțineri a fost aprobat un raport de adoptare a proiectului de lege în forma
adoptată de Senat.
6. PLx nr.80/2019 - Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență
a Guvernului nr.1/2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr.195/2018
privind aprobarea Programului de susţinere a crescătorilor de suine pentru
activitatea de reproducţie
Domnul președinte Cătălin Drulă a precizat că în temeiul dispoziţiilor art. 95 și
115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Comisia pentru tehnologia informaţiei şi
comunicaţiilor a fost sesizată, spre dezbatere și avizare, în procedură de urgență, cu
proiectul de lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.1/2019 pentru
modificarea şi completarea Legii nr.195/2018 privind aprobarea Programului de susţinere
a crescătorilor de suine pentru activitatea de reproducţie. Camera Deputaților este Cameră
decizională. Senatul a adoptat inițiativa legislativă în ședința din 25.02.2019. Consiliul
Legislativ a avizat favorabil inițiativa legislativă cu observații și propuneri. Proiectul de
lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii nr.195/2018, în
vederea implementării corespunzătoare a actelor europene în domeniu şi, respectiv, a
prevederilor Deciziei Comisiei Europene C (2018) 6928 din 25.10.2018.
7. PLx nr.81/2019 - Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență
a Guvernului nr.2/2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2018
privind aprobarea Programului de susţinere pentru activitatea de
reproducţie, incubaţie şi de creştere în sectorul avicol
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Domnul președinte Cătălin Drulă a precizat că în temeiul dispoziţiilor art. 95 și
115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Comisia pentru tehnologia informaţiei şi
comunicaţiilor a fost sesizată, spre dezbatere și avizare, în procedură de urgență, cu
proiectul de lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.2/2019 pentru
modificarea şi completarea Legii nr.227/2018 privind aprobarea Programului de susţinere
pentru activitatea de reproducţie, incubaţie şi de creştere în sectorul avicol. Camera
Deputaților este Cameră decizională. Senatul a adoptat inițiativa legislativă în ședința din
25.02.2019. Consiliul Legislativ a avizat favorabil inițiativa legislativă cu observații și
propuneri. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea
Legii nr.227/2018, în vederea implementării corespunzătoare a actelor europene în
domeniu şi, respectiv, a prevederilor Deciziei Comisiei Europene C (2018) 6719 final din
18 octombrie 2018.
În continuare, având în vedere că reprezentanții Ministerului Agriculturii și
Dezvoltării Rurale nu au fost prezenți, domnul președinte Cătălin Drulă a supus la vot
avizarea proiectului de lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului
nr.2/2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2018 privind aprobarea
Programului de susţinere pentru activitatea de reproducţie, incubaţie şi de creştere în
sectorul avicol. Cu 7 voturi pentru, 1 vot împotrivă și 3 abțineri proiectul de Lege a fost
avizat favorabil.
8. PLx nr. 111/2019 - Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei
Guvernului nr.4/2019 privind reorganizarea sistemului naţional de
clasificare a carcaselor de bovine, porcine şi ovine, precum şi monitorizarea,
controlul şi raportarea preţurilor de piaţă a carcaselor şi a animalelor vii.
Domnul președinte Cătălin Drulă a precizat că în temeiul dispoziţiilor art. 95 din
Regulamentul Camerei Deputaţilor, Comisia pentru tehnologia informaţiei şi
comunicaţiilor a fost sesizată, spre dezbatere și avizare, cu proiectul de lege pentru
aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.4/2019 privind reorganizarea sistemului naţional de
clasificare a carcaselor de bovine, porcine şi ovine, precum şi monitorizarea, controlul şi
raportarea preţurilor de piaţă a carcaselor şi a animalelor vii. Camera Deputaților este
Cameră decizională. Senatul a adoptat inițiativa legislativă în ședința din 06.03.2019.
Consiliul Legislativ a avizat favorabil inițiativa legislativă cu observații și propuneri.
Proiectul de lege are ca obiect de reglementare reorganizarea Sistemului naţional de
clasificare a carcaselor de bovine, porcine şi ovine, precum şi monitorizarea, controlul şi
raportarea preţurilor de piaţă a carcaselor de animale vii în contextul îndeplinirii
obligaţiilor ce revin României, ce rezidă din calitatea sa de stat membru al Uniunii
Europene. Conform art.2 alin.(3) Sistemul național de clasificare colectează, prelucrează
și
deține
informații
privind
identificarea
operatorilor
economici,
a
animalelor/carcaselor, informații privind aplicarea grilelor de clasificare, respectiv
rezultatele de clasificare și informații privind prețurile carcaselor pe specii într-o bază
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națională de date a clasificării care funcționează pe baza unui sistem informatic, parte
integrantă a acesteia, iar monitorizarea, verificarea și controlul înregistrărilor de date
primare de clasificare și prețuri, precum și raportările lor în acest sistem și către
Comisia Europeană sunt asigurate de către un organism de inspecție. Responsabilitatea
gestionării bazei naționale de date a clasificării și a sistemului informatic aferent acestei
activități, colectarea, prelucrarea, centralizarea rezultatelor de clasificare a carcaselor, a
prețurilor acestora și a anumitor categorii de animale vii, întocmirea rapoartelor naționale
de prețuri, organizarea cursurilor de formare profesională pentru ocupația de clasificator
carcase, precum și eliberarea atestatelor pentru această calificare, revin unei entități
desemnate prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, în baza unei
proceduri și a unor condiții stabilite prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării
rurale.
În continuare domnul președinte Cătălin Drulă a dat cuvântul reprezentantului
Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale domnul Movileanu Gelu - șef serviciu
pentru a-și prezenta punctul de vedere.
Reprezentantul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale a precizat că
principalele intervenții legislative vizează pe de o parte, desemnarea, la nivel național, a
entităților componente care asigură funcționarea acestui sistem, iar pe de altă parte,
obligativitatea preluării și implementării în legislația națională a prevederilor noilor
Regulamente UE adoptate de Comisia Europeană pentru domeniul clasificării carcaselor.
Conform prevederilor actului normativ în 60 de zile de la adoptarea ordonanței se va
elabora un ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale prin care se desemnează
entitatea care va avea responsabilitatea gestionării bazei naționale de date a clasificării și
a sistemului informatic aferent acestei activități, colectarea, prelucrarea, centralizarea
rezultatelor de clasificare a carcaselor, a prețurilor acestora și a anumitor categorii de
animale vii, întocmirea rapoartelor naționale de prețuri, organizarea cursurilor de formare
profesională pentru ocupația de clasificator carcase, precum și eliberarea atestatelor
pentru această calificare. În acest moment acest ordin este în curs de elaborare.
În continuare, având în vedere că nu au fost întrebări din parte membrilor
comisiei, domnul președinte Cătălin Drulă a supus la vot avizarea proiectului de lege. Cu
unanimitate de voturi proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului
nr.4/2019 privind reorganizarea sistemului naţional de clasificare a carcaselor de bovine,
porcine şi ovine, precum şi monitorizarea, controlul şi raportarea preţurilor de piaţă a
carcaselor şi a animalelor vii a fost avizat favorabil.

PREȘEDINTE,

Cătălin Drulă
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