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SINTEZA 
activităţii Comisiei din 6 februarie 2018 

 
La lucrările ședinței Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor au 

fost prezenți 11 deputați: Drulă Cătălin, Cîtea Vasile,  Dobrică Ionela Viorela,  Moagher 
Laura-Mihaela, Popescu Pavel, Apjok Norbert, Pop Andrei, Pop Rareș-Tudor, 
Sămărtinean Cornel-Mircea, Socotar Gheorghe-Dinu, Zamfira Constantin-Cătălin. Au 
fost absenţi: Popescu Mariana-Venera,  Anton Anton, Pambuccian Varujan, Varga Glad-
Aurel. 
 

Pe ordinea de zi s-au aflat: 
1. PLx nr. 539/2017 - proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de 

urgență a Guvernului nr.75/2017 pentru modificarea Ordonanței Guvernului 
nr.38/2015 privind soluționarea alternativă a litigiilor dintre consumatori și 
comercianți; 

2. PLx 517/2017 - propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.8/1996 privind drepturile de autor şi drepturile conexe dreptului de 
autor; 

3. PLx nr. 571/2017 - proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de 
urgență a Guvernului nr.77/2017 privind înfiinţarea Centrului Naţional 
pentru Informaţii Financiare. 

4. Diverse. 
 

Lucrările ședinței au fost conduse de către domnul deputat Cătălin Drulă,  
președintele Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor. 
 La lucrările ședinței au participat, în calitate de invitați, din partea Autorității 
Naționale pentru Protecția Consumatorilor, domnul Niță Emil - vicepreședinte și doamna 
Laura Răduț - Șef serviciu, din partea Ministerului Culturii și Identității Naționale, 
domnul Gheorghe Popa – Secretar de stat, din partea Oficiului Român pentru Drepturile 
de Autor, doamna Irina Lucan – Arjoca – Director general adjunct, iar din partea 
Ministerului Finanțelor Publice, domnul Adrian Popescu – Director general al Centrului 
Naţional pentru Informaţii Financiare. 

  



 Domnul deputat Cătălin Drulă președintele Comisiei pentru tehnologia 
informației și comunicațiilor a supus la vot ordinea de zi. Cu unanimitate de voturi 
ordinea de zi a fost aprobată. 
 

1. PLx nr. 539/2017 - proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de 
urgență a Guvernului nr.75/2017 pentru modificarea Ordonanței Guvernului 
nr.38/2015 privind soluționarea alternativă a litigiilor dintre consumatori și 
comercianți. 
 

 Domnul președinte Cătălin Drulă a prezentat proiectul de lege precizând că în 
conformitate cu prevederile art.95 și 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor 
republicat, Biroul permanent a trimis, Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi 
comunicaţiilor, spre avizare în procedură de urgență proiectul de Lege privind aprobarea 
Ordonanței de urgență a Guvernului nr.75/2017 pentru modificarea Ordonanței 
Guvernului nr.38/2015 privind soluționarea alternativă a litigiilor dintre consumatori și 
comercianți (PLx nr.539/2017). 
  Proiectul de lege are ca obiect de reglementare desemnarea Ministerului 
Economiei ca autoritate competentă în aplicarea prevederilor Ordonanţei Guvernului 
nr.38/2015 privind soluționarea alternativă a litigiilor dintre consumatori și comercianți și 
punct unic de contact cu, Comisia Europeană, dat fiind faptul că prin actul de 
reorganizare la nivelul administraţiei publice centrale prin care se separă Ministerul 
Economiei de domeniul întreprinderilor mici şi mijlocii, mediului de afaceri, comerţului 
şi antreprenoriatului, nu se stabileşte ministerul cu funcţie de autoritate competentă.
 În continuare domnul președinte Cătălin Drulă a dat cuvântul domnului Emil Niță 
– vicepreședintele Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor pentru a-și 
prezenta punctul de vedere cu privire la acest proiect de lege. 
 Domnul Emil Niță a precizat că Autoritatea Națională pentru Protecția 
Consumatorilor susține proiectul de lege în forma prezentată de Guvern. 

 În continuare domnul președinte Cătălin Drulă a suspus la vot proiectul de lege. 
Cu unanimitate de voturi (11 voturi pentru) membrii comisiei au hotărât avizarea 
favorabilă a acestuia.  

         
2. PLx 517/2017 - propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea 

Legii nr.8/1996 privind drepturile de autor şi drepturile conexe dreptului de 
autor. 

 
 Domnul președinte Cătălin Drulă a prezentat propunerea legislativă precizând că 
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 şi completarea Legii nr.8/1996 privind 
drepturile de autor şi drepturile conexe dreptului de autor (Plx nr.517/2017). Propunerea 
legislativă are ca obiect de reglementare modificarea art.66 din Legea nr.8/1996, în 
sensul de a introduce autorul imaginii în categoria autorilor operei audiovizuale. 
 În continuare domnul președinte Cătălin Drulă a dat cuvântul domnului Gheorghe 
Popa – Secretar de stat în cadrul Ministerului Culturii și Identității Naționale pentru a 
prezenta punctul de vedere al Guvernului cu privire la această inițiativă legislativă. 



 Domnul Secretar de stat Gheorghe Popa a precizat că Guvernul nu susține 
adoptarea acestei propuneri legislative având în vedere că actuala redactare a art.66 din 
Legea nr.8/1996 privind drepturile de autor şi drepturile conexe dreptului de autor este 
extrem de flexibilă, permițând o interpretare largă, care enumeră, fără a limita, autorii 
operei audiovizuale, respectiv regizorul sau realizatorul, autorul adaptării, autorul 
scenariului, autorul dialogului, autorul muzicii special create pentru opera audiovizuală 
și autorul grafic pentru operele de animație sau al secvențelor de animație, când acestea 
reprezintă o parte importantă a operei. În contractul dintre producătorul și regizorul sau 
realizatorul operei părțile pot conveni să fie incluși ca autori ai operei audiovizuale și 
alți creatori care au contribuit substanțial la crearea acesteia. În aceste condiții, 
producătorul și regizorul operei audiovizuale pot conveni, prin contract, ca autorul 
imaginii să fie considerat unul dintre autorii care au contribuit substanțial la crearea 
operei, fără a fi necesară menționarea expresă a acestuia în textul de lege. 
 Doamna Irina Lucan – Arjoca – Director general adjunct al Oficiului Român 
pentru Drepturile de Autor a menționat că susține punctul de vedere al Guvernului 
deoarece cameramanul respectă indicații regizorului sau producătorului. Regizorul sau 
producătorul este autorul principal al operei cinematografice sau audiovizuale. În cazul în 
care autorul imaginii sau oricare alt membru al echipei de filmare intervine creativ în 
elaborarea operei cinematografice sau audiovizuale, legea prevede explicit că aceștia pot 
dobândi calitatea de autor, cu acordul regizorului sau al producătorului. 
 Domnul președinte Cătălin Drulă a precizat că sunt filme în care autorul imaginii 
este foarte important. În prezent autorul imaginii nu beneficiază de protejarea drepturilor 
de autor de care beneficiază autorii operei cinematografice sau audiovizuale prin lege. 
Autorul imaginii depinde de regizor sau producător pentru a fi inclus ca autor al operei 
cinematografice sau audiovizuale și de a beneficia de protejarea drepturilor de autor. 

 În continuare domnul președinte Cătălin Drulă a suspus la vot propunerea 
legislativă. Cu majoritate de voturi (8 voturi împotrivă și 3 voturi pentru) membrii 
comisiei au hotărât avizarea negativă a acesteia.  

 
3. PLx nr. 571/2017 - proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de 

urgență a Guvernului nr.77/2017 privind înfiinţarea Centrului Naţional 
pentru Informaţii Financiare. 

 
 Domnul președinte Cătălin Drulă a prezentat proiectul de lege precizând că în 
conformitate cu prevederile art.95 și 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor 
republicat, Biroul permanent a trimis, Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi 
comunicaţiilor, spre avizare, proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr.77/2017 privind înfiinţarea Centrului Naţional pentru Informaţii Financiare 
(PLx nr.571/2017). Proiectul de lege are ca obiect de reglementare înfiinţarea în cadrul 
Ministerului Finanţelor Publice a Centrului Naţional pentru Informaţii Financiare, 
structură fără personalitate juridică organizată la nivel de direcţie generală, prin 
reorganizarea Direcţiei generale a tehnologiei informaţiei şi preluarea activităţii în 
domeniul tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor, precum şi a posturilor şi a 
personalului aferent acestei activităţi, de la aparatul central al Agenţiei Naţionale de 
Administrare Fiscală, de la Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili, de 
la Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice şi de la Comisia Naţională de Prognoză.



 În continuare domnul președinte Cătălin Drulă a dat cuvântul domnului Adrian 
Popescu – Director general al Centrului Naţional pentru Informaţii Financiare din cadrul 
Ministerului Finanțelor Publice pentru a-și expune punctul de vedere. 
 Domnul Adrian Popescu a precizat că prin acest act normativ se dorește 
eficientizarea serviciilor de tehnologia informației în domeniul financiar-fiscal pentru 
Ministerul Finanțelor Publice și toate instituțiile din subordine și pentru alte entități 
publice stabilite prin hotărâri de Guvern care va conduce implicit la optimizarea și 
extinderea serviciilor publice pe care acestea le oferă mediului de afaceri, iar povara 
administrativă asupra mediului de afaceri va scădea prin reunificarea tuturor activităților 
din aria tehnologiei informației și comunicațiilor pentru domeniul financiar-fiscal într-o 
singură structură la nivelul Ministerului Finanţelor Publice. Acest lucru este justificat de 
complexitatea sistemului informatic şi specificitatea aplicaţiilor informatice incluse în 
acesta (sute de aplicații, sute de puncte de prezență), numărul de entități ale administrației 
publice și de entități private deservite, întinderea teritorială, numărul în creștere de 
proiecte majore de dezvoltare a sistemului informatic şi cu termene limită de finalizare, 
impuse de cerinţe UE, Banca Mondială, FMI, acte normative, cerinţe de eficientizare a 
activităţilor compartimentelor MFP și structurilor din subordine, cerinţe de îmbunătăţire a 
serviciilor oferite cetățenilor și mediului de afaceri etc. Prin înființarea Centrului Național 
pentru Informații Financiare se va asigura tratarea unitară și eficientă a domeniului TIC la 
nivelul întregii organizații a Ministerului Finanțelor Publice. 
 Domnul președinte Cătălin Drulă a întrebat de ce înființarea Centrului Naţional 
pentru Informaţii Financiare s-a realizat prin lege și nu prin hotărâre de Guvern sau Ordin 
de ministru. 
 Domnul Adrian Popescu – Director general al Centrului Naţional pentru 
Informaţii Financiare din cadrul Ministerului Finanțelor Publice a menționat că 
înființarea Centrului Naţional pentru Informaţii Financiare s-a realizat prin lege deoarece 
actele de organizare și funcționare ale instituțiilor de la care se preia activitatea în 
domeniul tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor, precum şi a posturilor şi a 
personalului aferent acestei activităţi sunt la nivel de legislație primară. 
 Domnul Adrian Popescu a precizat că au fost adoptate toate actele normative 
pentru aplicarea prevederilor prezentei ordonanțe de urgență.  
 Domnul președinte Cătălin Drulă a întrebat dacă în bugetul pe anul 2018 sunt 
alocate fonduri pentru acest centru. 
 Domnul Adrian Popescu a precizat că în bugetul pe anul 2018 sunt prevăzute 
fonduri pentru centru. 
 Domnul deputat Gheorghe Dinu Socotar a întrebat dacă Centrul Naţional pentru 
Informaţii Financiare asigură servicii și pentru contribuabili. 
 Domnul Adrian Popescu a precizat că centrul asigură servicii în domeniul 
tehnologiei informației și comunicațiilor utilizatorilor proprii, mediului de afaceri, 
instituțiilor publice și cetățenilor. 

În continuare domnul președinte Cătălin Drulă a suspus la vot proiectul de lege. 
Cu unanimitate de voturi (11 voturi pentru) membrii comisiei au hotărât avizarea 
favorabilă a acestuia.  
 
 
 



4. Diverse 
 
 Domnul președinte Cătălin Drulă a precizat că săptămâna viitoare se va discuta 
proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.72/2017 
privind implementarea Sistemului de avertizare a populației în situații de urgență „RO-
ALERT” și proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului 
nr.1/2018 pentru aprobarea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice 
centrale și pentru modificarea unor acte normative. 
 Referitor la proiectul de lege privind semnătura electronică domnul președinte 
Cătălin Drulă a precizat că există o formă finală a proiectului de lege care va fi transmis 
pe e-mail tuturor membrilor comisiei pentru lectură și eventuale observații, urmând că 
apoi să fie semnat și depus ca propunere legislativă. 
 Domnul președinte Cătălin Drulă a propus invitarea domnului ministru Petru 
Bogdan Cojocaru la comisie pentru a prezenta prioritățile legislative pe care le are în 
vedere Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale în acest an. 
 Domnul președinte Cătălin Drulă a propus studierea oportunității înființării unei 
subcomisii pentru guvernare digitală și reevaluarea oportunității menținerii Subcomisiei 
pentru spațiu. 
 

 
 

                                                        PREŞEDINTE, 
                                             Cătălin Drulă 
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