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SINTEZA 
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           La lucrările şedinţelor Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor din 
Camera Deputaţilor din 14 și 15 noiembrie au fost prezenţi: Nicolicea Eugen, Drăgușanu 
Vasile-Cătălin, Vasile Ghiorghe Gliga, Ionuţ Cristian Săvoiu, Sorin Avram Iacoban, 
Răzvan Ionuţ Tănase, Mircea Cazan, Daniel Iane,  Murgu Neagu, Daniel Vasile Oajdea, 
Cornel Mircea Sămărtinean, Valerian Vreme. Au fost absenţi: Ciurariu Florin, Titi 
Holban, Josif Moldovan, Varujan Pambuccian. 

Pe ordinea de zi s-au aflat: 
 
1. PLx.507/2016 - Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.41/2016 privind stabilirea unor măsuri de 
simplificare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative; 

2. Plx.523/2016 - Propunerea legislativă pentru modificarea art.5 din Legea 
nr.677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea 
datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date. 

 
 Ședința a fost condusă de domnul deputat Ionuț Cristian Săvoiu – vicepreședinte 
al comisiei. 
 

1. PLx.507/2016 - Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.41/2016 privind stabilirea unor măsuri de 
simplificare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative 

 
 În conformitate cu prevederile art.95 și art.115 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor republicat, Biroul permanent a trimis, în procedură de urgență, Comisiei 
pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor, spre avizare proiectul de Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.41/2016 privind stabilirea unor măsuri 
de simplificare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative. Prezenta ordonanța de urgență are ca obiect de 
reglementare stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administrației publice, 
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precum și modificarea și completarea unor acte normative, în considerarea interesului 
public, în sensul reducerii eforturilor de procurare a documentelor în vederea obținerii 
serviciilor publice precum și al facilitării interconectării bazelor de date între instituțiile 
publice. 
 În luna februarie 2016 a fost lansată platforma online „maisimplu.gov.ro”, o 
inițiativă de debirocratizare a aparatului public prin preluarea sugestiilor de la publicul 
larg, având în vedere cererile extrem de numeroase ale cetățenilor pentru demararea unor 
măsuri de simplificare administrativă, un instrument online de consultare a cetățenilor în 
ceea ce privește prioritățile de simplificare a procedurilor administrative și de guvernare 
electronică. 
 Simplificarea procedurilor administrative este parte din Strategia pentru 
consolidarea administrației publice 2014-2020, respectiv a Planului integrat de 
simplificare a procedurilor administrative aplicabile cetățenilor, dar și din Strategia 
Națională Agenda Digitală 2014-2020, care își propune simplificarea procedurilor și 
implementarea sistemelor de guvernare electronică în sfera evenimentelor de viață ale 
cetățenilor. 
 În urma consultărilor realizate prin intermediul platformei sus menționate, s-au 
primit aproximativ 3300 de propuneri într-o lună de zile, multe încărcate de frustrare şi 
urmate de comentarii şi propuneri realizate prin intermediul reţelelor sociale, respectiv 
prin poştă electronică. 
 În prezent, serviciile publice oferite online sunt minimale, iar cererile şi condiţiile 
pentru furnizarea serviciilor sunt deseori neactualizate, astfel încât în practică se creează 
blocaje în momentul în care persoana ajunge la ghişeu, venind cu informaţii insuficiente 
sau care nu mai sunt de actualitate şi care pot genera efectuarea de proceduri 
suplimentare. 
  Instituțiile publice și organele de specialitate ale administrației publice centrale 
vor accepta și copia electronică după Cartea de Identitate, prin furnizarea unei adrese de 
poștă electronică, atât pe pagina proprie de internet, cât și pe punctul de contact unic 
electronic. 
 În cazul copiilor legalizate solicitate de către instituțiile amintite în furnizarea 
serviciilor publice, acestea vor fi înlocuite cu verificarea de către funcționar, la ghișeu, a 
conformității cu originalul.  
 Sistemul electronic naţional de plată online, cuprinde în prezent numai 200 de 
unități administrativ teritoriale înscrise în sistem dintr-un total de peste 3000 de unități 
administrativ teritoriale, astfel încât este necesară consolidarea sistemului și oferirea de 
metode alternative de plată online permițând astfel administrației publice să se adapteze 
nevoilor cetățenilor și să își degreveze ghişeele de fluxul mare de persoane care vin să își 
plătească dările la stat sau amenzile. Plata taxelor online este un serviciu de bază în ceea 
ce privește guvernarea electronică, un pilon necesar pentru dezvoltarea altor servicii 
publice electronice și pentru simplificarea procedurilor. 
 Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de ordonanță de urgență, iar  
Senatul a adoptat proiectul de lege, în ședința din 1 noiembrie 2016. 

Prin conținutul său normativ, inițiativa legislativă face parte din categoria legilor 
ordinare, iar în aplicarea dispozițiilor art.75 alin.(1) din Constituția României, Camera 
Deputaților este Cameră decizională.  



În urma dezbaterilor membrii Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi 
comunicaţiilor au dezbătut proiectul de lege şi au hotărât, cu majoritate de voturi a 
membrilor prezenţi, avizarea favorabilă a acestuia.  
 

2. Plx.523/2016 - Propunerea legislativă pentru modificarea art.5 din Legea 
nr.677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea 
datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date. 
 

 În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor 
republicat, Biroul permanent a trimis, Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi 
comunicaţiilor, spre avizare propunerea legislativă pentru modificarea art.5 din Legea 
nr.677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter 
personal şi libera circulaţie a acestor date. 
 Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare completarea art.5 alin. (2) 
din Legea nr.677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu 
caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările și completările 
ulterioare, cu o nouă literă , lit. h), în sensul reglementării unui nou caz în care nu este 
cerut consimțământul persoanei vizate pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, 
respectiv când prelucrarea privește date cu caracter personal ale persoanelor fizice 
deținătoare de domenii web. 
 Legea nr.677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor 
cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date transpune prevederile Directivei 
95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 octombrie 1995 privind 
protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și 
libera circulație a acestor date. 
 Consiliul Legislativ a avizat favorabil propunerea legislativă, cu observaţii şi 
propuneri, iar Senatul a respins inițiativa legislativă, în ședința din 1 noiembrie 2016. 

 Prin conținutul său normativ, inițiativa legislativă face parte din categoria legilor 
ordinare, iar în aplicarea dispozițiilor art.75 alin.(1) din Constituția României, Camera 
Deputaților este Cameră decizională.  
 În urma dezbaterilor membrii Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi 
comunicaţiilor au dezbătut propunerea legislativă şi au hotărât, cu majoritate de voturi a 
membrilor prezenţi, avizarea negativă a acesteia având în vedere că propunerea 
legislativă contravine principiilor referitoare la legitimarea operațiunilor de prelucrare 
prevăzute în Directiva 95/46/CE și contravine jurisprudenței Curții de Justiție a Uniunii 
Europene. 
 

 
VICEPREŞEDINTE, 
Ionuț Cristian Săvoiu 
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