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SINTEZA 
activităţii Comisiei din 9 mai  2018 

 
La lucrările ședinței Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor au 

fost prezenți 9 deputați: Drulă Cătălin, Cîtea Vasile, Popescu Mariana-Venera, Popescu 
Pavel, Pop Andrei, Socotar  Gheorghe-Dinu, Zamfira Constantin-Cătălin. Au fost absenţi: 
Dobrică Ionela Viorela, Anton Anton, Apjok Norbert, Calotă Florică-Ică,  Pambuccian 
Varujan,  Pop Rareș-Tudor, Sămărtinean Cornel-Mircea, Simonis Alfred-Robert, Varga 
Glad-Aurel. 

Doamna deputat Dobrică Ionela Viorela a fost înlocuită de către dl. deputat 
Macovei Silviu Nicu, domnul deputat Pop Rareș-Tudor a fost înlocuit de către 
dl.deputat Sidler Cristian, iar domnul deputat Varga Glad-Aurel a fost înlocuit de către 
dl.deputat Șișcu George. 

 
Pe ordinea de zi a ședinței din data de 9 mai s-au aflat: 
 

1. PLx nr.280/2018 – proiect de Lege privind asigurarea unui nivel comun 
ridicat de securitate a rețelelor  și sistemelor informatice; 

2. PLx nr.183/2017/2018 - Cererea de reexaminare formulată de Președintele 
României asupra Legii pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a 
Guvernului nr.33/2017 pentru modificarea și completarea art.11 din 
Ordonanţa de Urgență a Guvernului nr.22/2009 privind înființarea 
Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații. 

 
 
1. PLx nr.280/2018 – proiect de Lege privind asigurarea unui nivel comun 

ridicat de securitate a rețelelor  și sistemelor informatice. 
 
 
            La lucrările ședinței au participat, în calitate de invitați, din partea Ministerului 
Comunicațiilor și Societății Informaționale doamna Carmen Elian – subsecretar de stat, 



din partea Centrului Național de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică – CERT-
RO domnii Aramă Cătălin – director general, Ioniță Daniel – director al Direcției analize, 
politici și cooperare și Cristian Drigă – consilier în cadrul Direcției analize, politici și 
cooperare, iar din partea Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în 
Comunicaţii (ANCOM) domnul Eduard Lovin – vicepreședinte și domnul Săceanu 
Marius – director. 
           Lucrările ședinței au fost conduse de către domnul deputat Cătălin Drulă,  
președintele Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor. 
          Domnul președinte Cătălin Drulă a precizat că Ministerului Comunicațiilor și 
Societății Informaționale (MCSI) a transmis două amendamente la acest proiect de lege și 
a dat cuvântul reprezentantului Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale 
(MCSI) pentru a-și prezenta amendamentele. 
          Reprezentatul MCSI a precizat că primul amendament se referă la completarea 
literei e) a art.20, iar al doilea amendament se referă la introducerea unui nou alineat, 
alin.(8) la articolul 30 din proiectul de lege. Cu 7 voturi pentru și 2 abțineri, primul 
amendament al Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale a fost adoptat și 
cu unanimitate de voturi al doilea amendamentul a fost adoptat. 
         În continuare domnul președinte Cătălin Drulă a precizat că a formulat 
amendamente la acest proiect de lege. Proiectul de lege impune condiții suplimentare față 
de prevederile Directivei 2016/1148/UE și anume atestarea/acreditarea de CERT-RO a 
CSIRT-urilor, a auditorilor și a formatorilor acestora, iar acest lucru poate duce la 
limitarea contractării auditorilor sau CSIRT-urilor din alte state membre UE care nu sunt 
atestați/acreditați în România. De asemenea, există deja pe piață ISO-uri și scheme de 
adeziune care impun standarde ridicate de securitate, iar  CERT-RO nu are în prezent 
capacitatea de acreditare. Urmare a modificărilor propuse CERT-RO va avea posibilitatea 
de a impune cerințe și obligații pentru CSIRT-uri dar nu le va autoriza. Având în vedere 
cele menționate domnul președinte Cătălin Drulă a propus modificarea art.18, 20, 24, 32, 
33 și 38 din proiectul de lege. Cu 4 voturi pentru și 5 voturi împotrivă amendamentului 
domnul președinte Cătălin Drulă a fost respins. 
 În continuare domnul președinte Cătălin Drulă a propus adoptarea unui raport de 
admitere a proiectului de lege cu amendamentele admise și respinse votate de comisie. 
Cu 5 voturi pentru și 4 abțineri propunerea domnului președinte Cătălin Drulă a fost 
adoptată. 

1. PLx nr.183/2017/2018 - Cererea de reexaminare formulată de 
Președintele României asupra Legii pentru aprobarea Ordonanței de 
Urgență a Guvernului nr.33/2017 pentru modificarea și completarea 
art.11 din Ordonanţa de Urgență a Guvernului nr.22/2009 privind 
înființarea Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în 
Comunicații. 

 



Domnul președinte Cătălin Drulă a precizat că în conformitate cu prevederile 
art.137 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru administraţie 
publică şi amenajarea teritoriului și Comisia pentru tehnologia informației și 
comunicațiilor au fost sesizate spre reexaminare, ca urmare a cererii Președintelui 
României, cu Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.33/2017 
pentru modificarea şi completarea art.11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.22/2009 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare 
în Comunicaţii. 
         Domnul președinte Cătălin Drulă a precizat că, Comisia pentru administrație 
publică și amenajarea teritoriului a transmis, în data de 8 mai 2018, Comisiei pentru 
tehnologia informației și comunicațiilor un raport preliminar de admitere parțială a cererii 
de reexaminare, trimisă de Președintele României și propune adoptarea Legii privind 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.33/2017 pentru modificarea şi 
completarea art.11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.22/2009 privind înfiinţarea 
Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii cu 
amendamente admise. 
 În continuare domnul președinte Cătălin Drulă a menționat că domnul deputat 
Cristian Seidler a formulat amendamente la Legea pentru aprobarea Ordonanței de 
Urgență a Guvernului nr.33/2017 față de care președintele României a cerut reexaminarea 
și a dat cuvântul domnului deputat Cristian Seidler pentru a prezenta amendamentele. 
 Domnul deputat Cristian Seidler a precizat că amendamentele se referă la 
abrogarea punctului 3. și 4. din Legea privind aprobarea Ordonanței de Urgență a 
Guvernului nr. 33/2017 pentru modificarea și completarea art.11 din Ordonanţa de 
Urgență a Guvernului nr. 22/2009 privind înființarea Autorității Naționale pentru 
Administrare și Reglementare în Comunicații care prevăd că, conducerea ANCOM este 
asigurată de un președinte și 2 vicepreședinți, numiți de către cele două Camere ale 
Parlamentului, reunite în ședință comună, cu votul majorității deputaților și senatorilor 
prezenți și revenirea la prevederile art.11 alin.(1) din OUG nr. 22/2009 respectiv 
conducerea ANCOM este asigurată de un președinte și 2 vicepreședinți, numiți de către 
președintele României, la propunerea Guvernului. Domnul deputat Cristian Seidler a 
menționat că eliminarea întregii puteri executive (atât Guvernul, cât şi Preşedintele 
României) din cadrul procedurii de numire a conducerii ANCOM, determină un 
dezechilibru între puterile statului în ceea ce priveşte atribuţiile legate de propunerea, 
numirea şi controlul care vizează o autoritate administrativă autonomă precum ANCOM. 
Repartizarea echitabilă a acestor atribuţii între puterile legislativă şi executivă şi, în 
cadrul acesteia din urmă, între Preşedintele României şi Guvern, poate asigura 
independenţa operaţională a ANCOM.  
 Domnul deputat Gheorghe Dinu Socotar a menționat că susține amendamentele 
din raportul preliminar al Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului 
și este împotriva amendamentelor depuse de domnul deputat Cristian Seidler deoarece 



conform prevederilor OUG nr.22/2009, ANCOM este autoritate publică autonomă sub 
control parlamentar și controlul parlamentar se exercită și prin numirea și demiterea 
conducerii autorității. În forma inițială a OUG nr.22/2009 controlul parlamentar asupra 
ANCOM nu putea fi pe deplin exercitat. 
 Domnul deputat Cristian Seidler a precizat că, de fapt, controlul parlamentar este 
un control politic asupra ANCOM deoarece există o majoritate politică parlamentară care 
poate numi sau demite conducerea autorității. 
 Domnul președinte Cătălin Drulă a supus la vot amendamentele domnul deputat 
Cristian Seidler. Cu 5 voturi pentru și 4 voturi împotrivă amendamentele domnul deputat 
Cristian Seidler au fost admise. 
 În continuare domnul președinte Cătălin Drulă a supus la vot raportul asupra 
Cererii de reexaminare formulată de Președintele României asupra Legii pentru aprobarea 
Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.33/2017 pentru modificarea și completarea art.11 
din Ordonanţa de Urgență a Guvernului nr.22/2009 privind înființarea Autorității 
Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații cu amendamentele 
admise. Cu 5 voturi pentru, 1 voturi împotrivă și 3 abțineri a fost adoptat raportul. 
 Având în vedere faptul că au existat diferențe între raportul preliminar transmis de 
Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului și raportul adoptat de 
Comisia pentru tehnologia informației și comunicațiilor cu privire la amendamentele 
admise, a avut loc o ședință comună a celor două comisii sesizate în fond pentru a se 
adopta un raport comun asupra Cererii de reexaminare formulată de Președintele 
României asupra Legii pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.33/2017 
pentru modificarea și completarea art.11 din Ordonanţa de Urgență a Guvernului 
nr.22/2009 privind înființarea Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare 
în Comunicații.  
 În urma ședinței comune membrii celor două comisii, au hotărât cu majoritate de 
voturi (25 voturi pentru și 1 vot împotrivă) întocmirea unui raport comun de admitere 
parțială a cererii de reexaminare, trimisă de Președintele României și au propus adoptarea 
Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.33/2017 pentru 
modificarea şi completarea art.11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.22/2009 
privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în 
Comunicaţii cu amendamente admise și amendamente respinse. 
 
 

 
 

       PREȘEDINTE, 
 
                              Cătălin Drulă 
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