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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 
Comisia pentru tehnologia informaţiei                                                            Bucureşti, 
şi comunicaţiilor              11 februarie 2020 
                                                                                                              

SINTEZA 
activităţii Comisiei din 11 februarie 2020 

 
           La lucrările ședinței Comisiei  pentru tehnologia informației și comunicațiilor din 
data de 11 februarie 2020 au fost prezenți 13 deputați: Zainea Cornel, Cîtea Vasile, 
Dobrică Ionela Viorela, Popescu Mariana-Venera,  Popescu Pavel, Socotar Gheorghe-
Dinu, Anton Anton,  Apjok Norbert, Cojocaru Petru-Bogdan, Cătălin Drulă, Moldovan 
Sorin Dan, Pop Andrei, Zamfira Constantin-Cătălin. 
         Au fost absenţi: Pambuccian Varujan, Sămărtinean Cornel-Mircea. 
           Lucrările ședinței au fost conduse de domnul deputat Cornel Zainea,  președinte al 
Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor. 
 La lucrările Comisiei au participat din partea Autorității pentru Digitalizarea 
României domnul Ioan Sabin Sărmaș - președinte.  

 
 Pe ordinea de zi a ședinței s-au aflat: 
 

1. PLx nr.112/2019 - Proiectul Legii manualului şcolar; 
2. PLx nr. 461/2019 - Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.297/2018 privind Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară şi pentru 
abrogarea Ordonanţei Guvernului nr.89/2000 privind unele măsuri pentru 
autorizarea operatorilor şi efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de 
Garanţii Reale Mobiliare; 

3. PLx 628/2019 - Proiectul de Lege privind incubatoarele și acceleratoarele de 
afaceri; 

4. PLx nr.4/2020 - Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.4/2020 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei 
publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative. 

 
 Domnul președinte Cornel Zainea a supus la vot ordinea de zi. Cu unanimitate de 
voturi ordinea de zi a fost aprobată. 
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1. PLx nr.112/2019 - Proiectul Legii manualului şcolar 
  
 Având în vedere că reprezentanții Ministerului Educației și Cercetării nu au fost 
prezenți la ședință domnul președinte Cornel Zainea a propus amânarea dezbaterii 
proiectului de lege. Cu majoritate de voturi (1 vot împotrivă) propunerea domnului 
președinte a fost adoptată. 
 

2. PLx nr.461/2019 - Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.297/2018 privind Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară şi pentru 
abrogarea Ordonanţei Guvernului nr.89/2000 privind unele măsuri pentru 
autorizarea operatorilor şi efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de 
Garanţii Reale Mobiliare 

 
             Domnul președinte Cornel Zainea a propus amânarea dezbaterii proiectului de 
lege având în vedere că Guvernul nu a transmis un punct de vedere cu privire la această 
inițiativă legislativă, iar la reprezentanții Ministrului Justiției nu au fost prezenți la 
ședință. Cu unanimitate de voturi propunerea domnului președinte a fost adoptată. 
 

 
3. PLx nr.628/2019 - Proiectul de Lege privind incubatoarele și acceleratoarele 

de afaceri 
 
 Domnul președinte Cornel Zainea a propus amânarea dezbaterii proiectului de 
lege având în vedere că reprezentanții Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de 
Afaceri nu au fost prezenți la ședință. Cu unanimitate de voturi propunerea domnului 
președinte a fost adoptată. 

 
4. PLx nr.4/2020 - Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.4/2020 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei 
publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative 
 

          Domnul președinte Cornel Zainea a supus la vot proiectul de Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.4/2020 privind stabilirea unor măsuri la 
nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative. Cu 2 
voturi pentru și 11 abțineri membrii comisiei au hotărât respingerea proiectului de lege și 
întocmirea unui raport preliminar care va fi transmis Comisiei pentru administrație 
publică și amenajarea teritoriului, comisie alături de care se va întocmi raportul final. 
 

Președinte, 
Cornel Zainea 
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