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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor 

 

PROCES VERBAL 

al ședinței Comisiei din 9 noiembrie 2020 

 

Lucrările ședinței Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor din data de 

9 noiembrie 2020 s-au desfășurat online și au fost prezenți 12 deputați. 

 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. 411/2020 – Proiectul de Lege pentru digitalizarea administraţiei publice, 

prin eliminarea hârtiei din fluxul intern şi inter-instituţional, precum şi pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.135/2007 privind arhivarea documentelor în 

formă electronică; 

 

2. PLx nr. 639/2020 - Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 

Guvernului nr.155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului 

naţional de relansare şi rezilienţă necesar României pentru accesarea de fonduri 

externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi 

rezilienţă. 

 

La lucrările comisiei au participat din partea Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării 

și Administrației doamna Elena Cucoș - șef serviciu Serviciul Relația cu Parlamentul, 

Direcția Generală Juridică, Relația cu Parlamentul și Afaceri Europene și din partea 

Asociației Furnizorilor de Servicii de Certificare, domnul Constantin Burdun. 

 

Domnul președinte Cătălin Drulă a supus la vot ordinea de zi. Cu unanimitate de voturi 

ordinea de zi a fost aprobată. 

 

1. PLx nr. 411/2020 – Proiectul de Lege pentru digitalizarea administraţiei publice, 

prin eliminarea hârtiei din fluxul intern şi inter-instituţional, precum şi pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.135/2007 privind arhivarea documentelor în 

formă electronică 

 

Domnul președinte Cătălin Drulă a precizat că, în temeiul dispoziţiilor art. 94  și 115 

alin.(1) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru tehnologia 

informaţiei şi comunicaţiilor și Comisia pentru administrație publică și amenajarea 
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teritoriului au fost sesizate, spre dezbatere în fond, în procedură de urgență, cu proiectul de 

Lege pentru digitalizarea administraţiei publice, prin eliminarea hârtiei din fluxul intern şi 

inter-instituţional, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr.135/2007 privind 

arhivarea documentelor în formă electronică. Consiliul Legislativ, Consiliul Economic și 

Social și Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale au 

avizat favorabil proiectul de lege. Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat 

inițiativa legislativă în ședința din 23.06.2020. Proiectul de Lege are ca obiect de 

reglementare instituirea obligaţiei instituţiilor publice de a efectua electronic toate 

comunicările necesare prestării de servicii publice, toate comunicările aferente transparenţei 

decizionale şi cele ale accesului la informaţiile de interes public, precum şi comunicările 

interne care ţin de funcţionarea instituţiei, respectiv comunicările inter-instituţionale dintre 

două sau mai multe instituţii care cad sub incidenţa prezentei legi. De asemenea, se stabilesc 

principiile şi modalitatea de organizare şi implementare a comunicării electronice 

reglementată conform prezentei legi. Totodată, în finalul proiectului, ca urmare a măsurilor 

care se doresc a fi adoptate, se propun două intervenţii legislative asupra Legii nr. 135/2007 

privind arhivarea documentelor în formă electronică, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare. Domnul președinte a precizat că Autoritatea Națională de 

Supraveghere Prelucrării Datelor cu Caracter Personal a transmis un aviz cu observații asupra 

acestui proiect de lege. 

Reprezentantul Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației a 

menționat că instituția pe care o reprezintă susține adoptarea acestui proiect de lege în forma 

adoptată de Senat. 

Domnii deputați Pavel Popescu și Gheorghe-Dinu Socotar au menționat că acest 

proiect de lege este un proiect bun, dar trebuie corelat cu proiectele pe care le are Autoritatea 

pentru Digitalizarea României (ADR) pentru a nu exista paralelism legislativ sau 

incompatibilități cu acestea. În acest sens au precizat că ar trebui solicitat punctul de vedere al 

ADR. 

Domnul Constantin Burdun din partea Asociației Furnizorilor de Servicii de 

Certificare a menționat că proiectul de lege nu ar trebui să facă trimitere la prevederile Legii 

nr.455/2001 privind semnătura electronică, republicată, cu completările ulterioare, ci la 

prevederile Regulamentul nr. 910/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 

iulie 2014 privind identificarea electronică și serviciile de încredere pentru tranzacțiile 

electronice pe piața internă și de abrogare a Directivei 1999/93/CE (Regulamentul eIDAS). 

În continuare domnul președinte Cătălin Drulă a propus amânarea dezbaterilor pe 

marginea acestui proiect de lege, cu o săptămână, pentru a cere un punct de vedere de la 

Autoritatea pentru Digitalizarea României (ADR). Cu unanimitate de voturi (10 voturi 

pentru) propunerea domnului președinte a fost adoptată. 

 

2. PLx nr. 639/2020 - Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 

Guvernului nr.155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului 

naţional de relansare şi rezilienţă necesar României pentru accesarea de fonduri 

externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi 

rezilienţă 
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Domnul președinte Cătălin Drulă a precizat că, în conformitate cu prevederile art.94 și 

115 alin.(3) din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, Biroul permanent a trimis, 

Comisiei pentru tehnologia informației şi comunicațiilor, spre dezbatere și avizare, proiectul 

de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.115/2020 privind unele 

măsuri pentru elaborarea Planului Național de Relansare şi Reziliență necesar României 

pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului 

de Redresare şi Reziliență. Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de ordonanță de 

urgență, cu observații și propuneri, iar Senatul a adoptat proiectul de lege în ședința din data 

de 14.10.2020. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare stabilirea unor măsuri pentru 

elaborarea Planului Național de Relansare şi Reziliență (denumit în continuare „PNRR”), 

necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în 

cadrul Mecanismului de Redresare şi Reziliență. Sprijinul financiar se utilizează pentru 

finanțarea proiectelor de investiții de interes strategic național/local din următoarele domenii: 

infrastructura pentru sisteme de irigare/umectare a solului pentru combaterea riscului de 

secetă, combaterea eroziunii solului, drenare şi desecare, protecție antigrindină, împăduriri; 

infrastructura pentru mobilitate urbană, regenerare urbană, turism şi cultură, ecologizare 

platforme industriale, înființare/reabilitare/modernizare campusuri școlare necesare 

învățământului profesional şi tehnic, reabilitare/modernizare/extindere sisteme centralizate de 

producere şi distribuție a energiei termice necesare populației; infrastructura din domeniul 

sănătății publice; infrastructura pentru cercetare în domeniul transferului tehnologic; 

infrastructura de apă-canalizare; infrastructura edilitară: apa-canalizare, 

modernizare/extindere/reabilitare/dezvoltare de drumuri interioare ale localităților, mobilitate 

urbană în parteneriat cu localitățile urbane, regenerare urbană, sistem de iluminat public, 

sisteme centralizate de alimentare cu energie termică destinate localităților rurale limitrofe 

localităților urbane. Prin conținutul său normativ, inițiativa legislativă face parte din categoria 

legilor ordinare, iar în aplicarea prevederilor art.75 alin.(1) din Constituția României, Camera 

Deputaților este Cameră decizională. 

În continuare domnul președinte Cătălin Drulă a menționat că la art.2 alin.(1) lit. j) și 

k)  se prevede: ”Art. 2 - (1) Pentru elaborarea documentațiilor tehnico-economice cu finanțare 

din bugetul de stat, prin ordonator principal de credite Ministerul Fondurilor Europene, cu 

suplimentarea creditelor de angajament și a creditelor bugetare, conform prevederilor legale, 

respectiv din bugetul fondurilor externe nerambursabile, se alocă fonduri pentru pregătirea 

următoarelor categorii de proiecte din PNRR: 

j) proiecte de infrastructură în domeniul comunicațiilor şi tehnologiei informației şi securității 

cibernetice, inclusiv construcția/reabilitarea/modernizarea de centre de date, centre de servicii 

esențiale, centre de instruire şi pregătire, centre de rezervă, regionale şi județene, destinate 

managementului situațiilor de urgență şi asigurării rezilienței serviciilor IT&C, în limita a 

10.000 mii lei, pentru îndeplinirea măsurilor şi acțiunilor necesare asigurării, planificării, 

coordonării necesarului de comunicații pentru elementele de răspuns în situații de urgență la 

nivel local, județean şi național, inclusiv gestionarea informațiilor din domeniu. Beneficiar 

final al finanțării este autoritatea națională cu rol principal în asigurarea funcției de sprijin 

comunicații şi informatică în managementul tipurilor de risc, stabilită prin Hotărârea 

Guvernului nr. 557/2016, precum şi instituțiile şi autoritățile publice centrale. Ministerul 

Fondurilor Europene încheie contracte de finanțare pe bază de apel de proiecte, în funcție de 

valoarea estimată a proiectului de investiții publice, dar nu mai mult de 3% din valoarea 

estimată a acestora; 
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k) proiecte de transformare/tranziție digitală, inclusiv prin robot process automation, a 

serviciilor administrației publice centrale şi locale, esențiale pentru ca cetățenii şi companiile 

să poată obține servicii publice eficiente şi de calitate de la distanță, infrastructura IT&C 

(hardware, software, servicii IT) necesară digitalizării serviciilor (pentru oricare din procesele 

aferente serviciilor - frontend sau backend), interoperabilitate, securitate cibernetică, 

standardizare, semnătură electronică, identitate electronică, single sign on, dar şi 

implementarea de alte instrumente specifice transformării digitale, în valoare maximă de 

100.000 mii lei. Beneficiarii finali ai fondurilor destinate realizării documentațiilor tehnico-

economice sunt Autoritatea pentru Digitalizarea României, autoritățile publice centrale şi 

locale care dezvoltă proiecte de digitalizare a serviciilor publice oferite cetățenilor şi 

companiilor. Ministerul Fondurilor Europene încheie contracte de finanțare pe bază de apel 

de proiecte, în funcție de valoarea estimată a proiectului de investiții publice, dar nu mai mult 

de 3% din valoarea estimată a acestora.” 

În  continuare domnul președinte Cătălin Drulă a propus adoptarea unui aviz favorabil 

asupra acestui proiect de lege. Cu unanimitate de voturi (11 voturi pentru) propunerea 

domnului președinte a fost adoptată. 

 

 

 

PREȘEDINTE, 

 

CĂTĂLIN DRULĂ 
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