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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

            Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor 
 

PROCES VERBAL 

al ședinței Comisiei din 4 mai 2020 

Lucrările ședinței Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor din data de 
4 mai 2020 s-au desfășurat online și au fost prezenți 13 deputați. 
 Lucrările ședinței au fost conduse de domnul deputat Cornel Zainea,  președinte al 
Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor. 
  
Pe ordinea de zi a ședinței s-au aflat: 
 

1. PLx nr. 82/2020 - Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.89/2019 pentru modificarea art.511 alin.(1) şi (4) din Ordonanţa 
de urgenţă a Guvernului nr.111/2011 privind comunicaţiile electronice şi 
modificarea unor acte normative; 

2. PLx nr.83/2020 - Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.90/2019 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei 
publice centrale; 

3. PLx nr.129/2020 - Proiect de Lege privind monitorizarea electronică în cadrul 
unor proceduri judiciare şi execuţional penale; 

4. PLx 126/2020 - Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea art.70 
şi art.94 alin.(2) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011. 

 
 La lucrările Comisiei au participat din partea Serviciului de Telecomunicații Speciale,  
Adjunct Tehnic al Directorului - General de brigadă ing. Mădălin-Virgil Mihai. 

Domnul președinte Cornel Zainea a supus la vot ordinea de zi. Cu unanimitate de 
voturi ordinea de zi a fost aprobată. 

Având în vedere prezența la ședința Comisiei a reprezentantului Serviciului de 
Telecomunicații Speciale și a doamnei deputat Roxana Mînzatu inițiatoare a propunerii 
legislative pentru modificarea şi completarea art.70 şi art.94 alin.(2) din Legea educaţiei 
naţionale nr.1/2011 (Plx nr.126/2020), domnul președinte Cornel Zainea a propus ca la 
primul punct al ordinii de zi să se dezbată PLx nr.129/2020 - Proiect de Lege privind 
monitorizarea electronică în cadrul unor proceduri judiciare şi execuţional penale, iar la 
punctul al doilea PLx 126/2020 - Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea 
art.70 şi art.94 alin.(2) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011. Cu unanimitate de voturi 
propunerea domnului președinte a fost adoptată. 
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1. PLx nr.129/2020 - Proiect de Lege privind monitorizarea electronică în cadrul 
unor proceduri judiciare şi execuţional penale 

 
Domnul președinte Cornel Zainea a precizat că în conformitate cu prevederile art.94 și 

114 din Regulamentul Camerei Deputaților, Biroul permanent a trimis, Comisiei pentru 
tehnologia informației şi comunicațiilor, spre avizare, în procedură de urgență, proiectul de 
Lege privind monitorizarea electronică în cadrul unor proceduri judiciare şi execuțional 
penale. Consiliul Legislativ și Consiliul Economic și Social au avizat favorabil inițiativa 
legislativă, cu observații și propuneri, iar Senatul a adoptat această inițiativă legislativă în 
ședința din 31.03.2020. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare crearea unei 
infrastructuri care să permită monitorizarea electronică în cadrul unor proceduri judiciare și 
execuțional penale, cu ajutorul unor dispozitive mobile sau fixe, precum și stabilirea 
responsabilităților autorităților implicate în acest proces. Prin conținutul său normativ, 
proiectul de lege face parte din categoria legilor organice, iar în aplicarea prevederilor art.75 
alin.(1) din Constituția României, Camera Deputaților este Cameră decizională. Ministerul 
Afacerilor Interne a transmis un punct de vedere de susținere a adoptării proiectului de lege 
cu amendamente, iar Ministerul Finanțelor Publice, prin punctul de vedere transmis, nu 
susține adoptarea acestei inițiative legislative. 

În continuare domul președinte Cornel Zainea a dat cuvântul reprezentantului Serviciului 
de Telecomunicații speciale pentru a-și prezenta punctul de vedere. 

Domnul General de brigadă ing. Mădălin-Virgil Mihai - Adjunctul Tehnic al Directorului 
STS a menționat că STS susține adoptarea acestei inițiative legislative. Conform prevederilor 
prezentului proiect de lege Serviciul de Telecomunicații Speciale are atribuții în: dezvoltarea 
soluției informatice și a interfeței de acces a Sistemului informatic de generare a alertelor – 
SIGA; asigurarea comunicațiilor și a măsurilor de securitate cibernetică pentru SIGA; 
găzduirea și administrarea din punct de vedere tehnic a SIGA; asigurarea accesului la datele 
GIS din cadrul SNAU prin interfețe standardizate de comunicații. 

Doamna deputat Mariana Venera Popescu a precizat că susține amendamentele depuse de 
Ministerul Afacerilor Interne și a propus adoptarea unui aviz favorabil cu amendamente la 
acest proiect de lege. 

În continuare domnul președinte Cornel Zainea a supus la vot proiectul de lege cu 
amendamentele depuse de MAI. Cu majoritate de voturi (7 voturi pentru și 5 abțineri) 
proiectul de lege a fost avizat favorabil cu amendamente admise. 

 
2. PLx 126/2020 - Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea art.70 

şi art.94 alin.(2) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011 
 

Domnul președinte Cornel Zainea a precizat că în temeiul dispoziţiilor art.94 din 
Regulamentul Camerei Deputaților, Biroul permanent a trimis, Comisiei pentru tehnologia 
informației şi comunicațiilor, spre dezbatere și avizare, propunerea legislativă pentru 
modificarea şi completarea art.70 şi art.94 alin.(2) din Legea educației naționale nr.1/2011. 
Consiliul Legislativ a avizat favorabil inițiativa legislativă, cu observații și propuneri. 
Propunerea legislativă vizează completarea art.70 și a art.94 alin.(2) din Legea educației 
naționale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare. Potrivit Expunerii de motive 
prin promovarea acestei inițiative legislative se dorește instituirea obligației Ministerului 
Educației și Cercetării de a asigura elevilor care îndeplinesc condiția pentru a primi bursă 
socială, precum și cadrelor didactice dispozitive de tip laptop sau tabletă conectate la Internet 
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care pot fi utilizate și de acasă, astfel încât procesul educațional să se poată desfășura și 
online în mod continuu, atât în situații de criză cât și în mod curent, în completarea activității 
educaționale din clasă. Prin conținutul său normativ, propunerea legislativă face parte din 
categoria legilor organice, iar în aplicarea prevederilor art.75 alin.(1) din Constituția 
României, Camera Deputaților este prima Cameră sesizată. 

În continuare domnul președinte Cornel Zainea a dat cuvântul doamnei deputat Roxana 
Mînzatu inițiatoarea acestei propuneri legislative pentru a-și expune punctul de vedere. 

Doamna deputat Roxana Mînzatu a precizat că această inițiativă legislativă a fost 
discutată cu Consiliul Național al Elevilor și stabilește obligația statului român de a asigura 
profesorilor și elevilor din categorii dezavantajate, cu statut socio-economic precar, 
echipamentele necesare pentru a beneficia de educație online, platforme e-learning și 
Biblioteca virtuală, dar și toate formele de educație digitală elaborate și puse la dispoziție de 
instituțiile care fac parte din sistemul de învățământ. Mai precis se instituie obligația 
Ministerului educației și Cercetării să asigure elevilor care îndeplinesc condițiile pentru a 
primi bursă socială precum și cadrelor didactice dispozitive de tip laptop sau tabletă conectate 
la internet care pot fi utilizate și de acasă astfel încât procesul educațional să se poată 
desfășura online în mod continuu. Ca și sursă de finanțare doamna deputat Roxana Mînzatu a 
indicat fondurile structurale ale Uniunii Europene. 

Domnul președinte Cornel Zainea a menționat că ar trebui să fie distribuite același tip de 
laptop și același tip de tablete care să aibă preinstalate aplicațiile e-learning și conectare la 
internet pentru a avea acces la aceleași platforme de e-learning. 

Domnul deputat Petru-Bogdan Cojocaru a precizat că în cadrul procesului de digitalizare 
a educației în perioada 2018-2019 Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale 
alături de Ministerul Fondurilor Europene și Ministerul Educației Naționale, a demarat 
proiecte majore de digitalizare în domeniul educației precum Platforma națională integrată – 
Wireless Campus, Sistemul informatic de management al școlarității (SIMS – Catalogul 
Electronic), Platforma digitală cu resurse educaționale deschise (EDULIB – Biblioteca 
Virtuală) și a solicitat invitarea conducerii Autorității pentru Digitalizarea României pentru a 
prezenta stadiul implementării celor trei proiecte. 

Având în vedere că nu există un punct de vedere din partea Guvernului domnii deputați 
Cătălin Drulă și Pavel Popescu au propus amânarea dezbaterilor asupra acestei inițiative 
legislative pentru o săptămână.  Cu 4 voturi pentru și 9 voturi împotrivă propunerea domnilor 
deputați nu a fost adoptată. 

Doamnele deputat Ionela Viorela Dobrică și Mariana Venera Popescu au propus 
adoptarea unui aviz favorabil. 

În continuare domnul președinte Cornel Zainea a supus la vot propunerea legislativă 
pentru modificarea şi completarea art.70 şi art.94 alin.(2) din Legea educaţiei naţionale 
nr.1/2011. Cu 11 voturi pentru și 2 abțineri propunerea legislativă a fost avizată favorabil. 

 
3. PLx nr. 82/2020 - Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.89/2019 pentru modificarea art.511 alin.(1) şi (4) din Ordonanţa 
de urgenţă a Guvernului nr.111/2011 privind comunicaţiile electronice şi 
modificarea unor acte normative 

 
Domnul președinte Cornel Zainea a precizat că în conformitate cu prevederile art. 94 

și 114 din Regulamentul Camerei Deputaților, Comisia pentru buget, finanțe și bănci, 
Comisia pentru tehnologia informației şi comunicațiilor și Comisia pentru transporturi și 
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infrastructură au fost sesizate, spre dezbatere în fond, în procedură de urgență, cu proiectul de 
Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.89/2019 pentru modificarea 
art.511 alin.(1) şi (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.111/2011 privind 
comunicațiile electronice şi modificarea unor acte normative. Consiliul Legislativ a avizat 
favorabil proiectul de ordonanță de urgență, cu observații și propuneri, iar Senatul, în calitate 
de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în şedinţa din 26 februarie 2020. 
Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport, Comisia pentru industrii și servicii și  
Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului au avizat favorabil proiectul 
de lege. Conform prevederilor art.75 alin.(1) din Constituţia României, Camera Deputaţilor 
este Cameră decizională. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.89/2019. Intervenţiile legislative vizează: prorogarea 
termenelor prevăzute la art.511 alin.(1) şi (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.111/2011, prorogarea termenului de valabilitate al licenţelor de traseu pentru rutele din 
Programul de Transport Bucureşti-Ilfov, pentru operatorii de transport, creşterea nivelului 
accizei totale pentru ţigarete la 503.97 lei/1.000 ţigarete, începând cu 01.01.2020, precum şi 
asigurarea fondurilor necesare de către Comitetul Olimpic şi Sportiv Român, în vederea 
desfăşurării normale a activităţilor federaţiilor sportive naţionale începând cu 01.01.2020. 
Comisia pentru transporturi și infrastructură a transmis un raport preliminar de adoptare cu 
amendamente a proiectului de lege. 

Domnul deputat Gheorghe-Dinu Socotar a menționat că prin Decizia nr.83/2020 
referitoare la admiterea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor Ordonanței de 
urgență a Guvernului nr. 62/2019 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr. 34/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului național unic pentru 
apeluri de urgență și pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2011 
privind comunicațiile electronice, Curtea Constituțională a reținut că Guvernul nu a motivat 
în cuprinsul actului normativ criticat situația extraordinară a cărei reglementare nu putea fi 
amânată și nici urgența reglementării, limitându-se la a justifica oportunitatea și necesitatea 
reglementărilor, aspecte care nu se circumscriu criteriilor de constituționalitate prevăzute de 
art.115 alin.(4) din Constituție, așa cum acestea au fost dezvoltate în jurisprudența constantă a 
Curții Constituționale. Mai mult, Curtea a constatat că principala modificare a Ordonanței de 
urgență a Guvernului nr.111/2011adusă prin actul supus controlului de constituționalitate, 
respectiv cea referitoare la achiziționarea serviciilor de telefonie destinate publicului la 
puncte mobile pentru care plata se face în avans, a fost amânată de două ori, mai întâi până la 
31 decembrie 2019, apoi până la 31 martie 2020, în condițiile în care Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr.62/2019 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, în data de 
3 septembrie 2019, fapt care dovedește inexistența urgenței reglementării.  

Domnul deputat Cătălin Drulă a menționat că a depus un amendament prin care se  
abrogă Art.I din OUG nr.89/2019, articol care prevede prorogarea termenelor prevăzute la 
art.511 alin.(1) şi (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.111/2011, deoarece articolul 
art.511 a fost introdus prin OUG nr.62/2019 care a fost declarată neconstituțională în 
ansamblul său. 

Domnul deputat Pavel Popescu a precizat că OUG nr.62/2019 a fost adoptată după cazul 
de la Caracal și că în multe țări din Uniunea Europeană și din lume achiziționarea unei cartele 
SIM preplătite se face în baza unui act de identitate. OUG nr.62/2019 a fost declarată 
neconstituțională pe formă și nu pe fond. PNL susține adoptarea amendamentele transmise de 
Comisia pentru transporturi și infrastructură. 
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În continuare domnul președinte Cornel Zainea a propus adoptarea unui raport preliminar 
de adoptare a proiectului de lege cu amendamente. Cu 8 voturi pentru, un vot împotrivă și 4 
abțineri propunerea domnului președinte a fost adoptată. 

 
4. Lx nr.83/2020 - Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.90/2019 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice 
centrale 
 

Domnul președinte Cornel Zainea a precizat că în conformitate cu prevederile 94 și 
114 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Comisia pentru tehnologia informaţiei şi 
comunicaţiilor și Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului au fost 
sesizate, spre dezbatere în fond, în procedură de urgență, cu proiectul de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.90/2019 privind stabilirea unor măsuri la 
nivelul administraţiei publice centrale. Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de 
ordonanță de urgență, cu observații și propuneri, iar Senatul, în calitate de primă Cameră 
sesizată, a adoptat proiectul de lege în şedinţa din 26 februarie 2020. Comisia juridică, de 
disciplină şi imunităţi și Comisia pentru muncă şi protecţie socială au avizat favorabil 
proiectul de lege. Potrivit prevederilor art.75 alin.(1) din Constituţia României, Camera 
Deputaţilor este Cameră decizională. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare stabilirea 
unor măsuri la nivelul administraţiei publice centrale. În acest sens, începând cu data de 30 
ianuarie 2020, Autoritatea pentru Digitalizarea României, structură cu personalitate juridică, 
aflată în coordonarea prim-ministrului, preia de la Ministerul Transporturilor, Infrastructurii 
şi Comunicaţiilor, atribuţiile şi personalul Organismului Intermediar pentru Promovarea 
Societăţii Informaţionale şi ale Unităţii de Implementare Proiecte (UIP)-POAT. Comisia 
pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului a transmis un raport preliminar de 
adoptare cu un amendament de tehnică legislativă a proiectului de lege. 

Domnul deputat Petru-Bogdan Cojocaru a menționat că își susține în continuare opinia că 
desființarea Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale a fost o greșeală și a 
solicitat invitarea la Comisie a conducerii Autorității pentru Digitalizarea României pentru a 
prezenta raportul de activitate de la înființare și până în prezent. 

Domnul deputat Pavel Popescu a precizat că Autoritatea pentru Digitalizarea României 
are o mai mare putere executivă fiind în coordonarea prim-ministrului și că va solicita 
prezența la Comisie a conducerii ADR. 

În continuare domnul președinte Cornel Zainea a propus adoptarea unui raport de 
adoptare a proiectului de lege cu amendamentul de tehnică legislativă. Rezultatul votului a 
fost de 6 voturi pentru și 6 abțineri. 

Domnul deputat Gheorghe-Dinu Socotar a menționat că s-a abținut să voteze acest proiect 
de lege în semn de protest pentru desființarea Ministerului Comunicațiilor și Societății 
Informaționale. 
 

5.Diverse 
Doamna deputat Ionela Viorela Dobrică și domnii deputați Petru-Bogdan Cojocaru și 

Andrei Pop au menționat că, din cauza unor probleme tehnice, nu au putut accesa platforma 
de videoconferință, intrând cu întârziere în ședință și nu au știut că ordinea de zi a fost 
modificată, ceea ce a dus la o eroare în cazul votului la PLx nr.129/2020 și au solicitat 
reluarea votului asupra proiectului de Lege privind monitorizarea electronică în cadrul unor 
proceduri judiciare şi execuţional penale. 
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Domnul președinte Cornel Zainea a solicitat doamnelor și domnilor deputați ca atunci 
când întâmpină probleme de natură tehnică și se pierde conexiunea, la restabilirea acesteia să 
anunțe pentru a fi informați cu privire la subiectul aflat în dezbatere, iar pe viitor să acorde o 
atenție sporită momentului votului cerând clarificări atunci când consideră necesar acest 
lucru.  
 
 

Președinte, 
Cornel Zainea 
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