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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAȚILOR 

COMISIA PENTRU INDUSTRII ȘI SERVICII 
Tel: 021.316.03.43.      Fax: 021.315.34.01.      E-mail: cp03@cdep.ro 

 
 
 

                 Bucureşti, 12.05.2021 

                                                                Nr.4c-3/228/2021 

 

AVIZ 

asupra Proiectului de Lege privind adoptarea unor măsuri referitoare la 

infrastructuri informatice şi de comunicaţii de interes naţional şi condiţiile 

implementării reţelelor 5G 

  În conformitate cu prevederile art.94 și 115 alin.(3) din Regulamentul Camerei 

Deputaților, republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru industrii și 

servicii a fost sesizată, pentru aviz, în procedură de urgență, care va fi transmis Comisiei pentru 

tehnologia informației și comunicațiilor, Comisiei juridice, de disciplină și imunități și Comisiei 

pentru apărare, ordine publică și siguranță națională, care sunt sesizate în fond, cu proiectul de 

Lege privind adoptarea unor măsuri referitoare la infrastructuri informatice şi de 

comunicaţii de interes naţional şi condiţiile implementării reţelelor 5G, transmis cu adresa 

nr. P.L.x.161/2021 din 21 aprilie 2021, înregistrat la comisie sub nr.4c-3/228 din 22 aprilie 2021. 

  Părțile reprezentate în plenul Consiliului Economic și Social, în ședința din data 

de 16.03.2021, și-au exprimat următoarele puncte de vedere: 

a) reprezentanții părții patronale: 

 1 reprezentant al părții patronale a votat pentru avizarea favorabilă a 

proiectului de act normativ; 

 2 reprezentanți ai părții patronale au votat pentru avizarea favorabilă a 

proiectului de act normativ, cu observații. 

 3 reprezentanți ai părții patronale au votat pentru avizarea nefavorabilă a 

proiectului de act normativ. 

 3 reprezentanți ai părții patronale s-au abținut de la vot. 

b) reprezentanții părții sindicale au votat pentru avizarea nefavorabilă a proiectului de act 

normativ. 
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c) reprezentanții asociațiilor și fundațiilor neguvernamentale ale societății civile au votat pentru 

avizarea favorabilă a proiectului de act normativ. 

  Consiliul Suprem de Apărare a Țării avizează proiectul de Lege în ședința din 

data de 07.04.2021.  

  Consiliul Legislativ, cu avizul nr.202 din 08.04.2021, avizează favorabil 

proiectul de lege, cu observații și propuneri. 

  Proiectul de lege are ca obiect de reglementare stabilirea unui mecanism de 

autorizare prealabilă a producătorilor de tehnologii, echipamente şi programe software utilizate 

în cadrul infrastructurilor informatice şi de comunicaţii de interes naţional, precum şi în reţelele 

de comunicaţii electronice prin intermediul cărora se asigură servicii de comunicaţii electronice 

de tip 5G, fiind urmărite considerente ce ţin de eliminarea oricăror riscuri, ameninţări şi 

vulnerabilităţi la adresa securităţii naţionale şi apărării ţării. 

           Examinarea proiectului de lege a avut loc în ședința comisiei din 12 mai 2021. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, 

avizarea favorabilă a proiectului de Lege privind adoptarea unor măsuri referitoare la 

infrastructuri informatice şi de comunicaţii de interes naţional şi condiţiile implementării 

reţelelor 5G. 

  Prin obiectul de reglementare și conținutul său, proiectul de lege face parte din 

categoria legilor organice. 

  În conformitate cu prevederile art.75 din Constituția României, republicată, și ale 

art.91 alin.(8) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu modificările ulterioare, 

Camera Deputaților este prima Cameră sesizată. 

 

 

PREȘEDINTE, 

SÁNDOR BENDE 

 

 

 

 

 

 

Consilier parlamentar, Ovidiu Fulga 

 


