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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

            Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor 
 

PROCES VERBAL 

al ședinței Comisiei din 28 aprilie 2020 

Lucrările ședinței Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor din data de 
28 aprilie 2020 s-au desfășurat online și au fost prezenți 14 deputați. 
 Lucrările ședinței au fost conduse de domnul deputat Cornel Zainea,  președinte al 
Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor. 
  
Pe ordinea de zi a ședinței s-au aflat: 

1. PLx nr.36/2020 -  Proiectul de Lege pentru completarea Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr.34/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului național 
unic pentru apeluri de urgență; 

2. PLx nr. 62/2020 - Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei domestice; 

3. PLx nr.96/2020 -Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.22/2020 privind recensământul general agricol din România 
runda 2020; 

4. PLx nr.151/2020 - Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr.71/2019 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2019. 

 
 La lucrările Comisiei au participat din partea Institutului Național de Statistică 
domnul Tudorel Andrei – președinte. 

Domnul președinte Cornel Zainea a supus la vot ordinea de zi. Cu unanimitate de 
voturi ordinea de zi a fost aprobată. 
 
 Având în vedere prezența la ședința Comisiei a domnului Tudorel Andrei  
președintele Institutului Național de Statistică, domnul președinte Cornel Zainea a propus ca 
la primul punct al ordinii de zi să se dezbată PLx nr.96/2020 -proiectul de Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.22/2020 privind recensământul general 
agricol din România runda 2020. Cu unanimitate de voturi propunerea domnului președinte a 
fost adoptată. 
 

1. PLx nr.96/2020 - Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.22/2020 privind recensământul general agricol din România 
runda 2020 
 

Domnul președinte Cornel Zainea a precizat că în conformitate cu prevederile art.94 și 
115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Biroul permanent a trimis, Comisiei pentru 
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tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor, spre dezbatere și avizare, în procedură de urgență, 
proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.22/2020 privind 
recensământul general agricol din România runda 2020. Consiliul Legislativ a avizat negativ 
proiectul de ordonanță de urgență, iar Senatul a adoptat această inițiativă legislativă în ședința 
din 02.03.2020. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare pregătirea recensământului 
general agricol din România, runda 2020. Recensământul se realizează de către Institutul 
Naţional de Statistică, MADR şi MAI, împreună cu structurile din subordine şi va fi sub 
coordonarea şi controlul Comisiei Centrale pentru recensământ, cu suportul tehnic al STS. 
Ordonanţa cuprinde şi atribuţiile structurilor implicate în această activitate. Prin conținutul 
său normativ, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare, iar în aplicarea 
prevederilor art.75 alin.(1) din Constituția României, Camera Deputaților este Cameră 
decizională. 

În continuare domul președinte Cornel Zainea a dat cuvântul reprezentantului Institutului 
Național de Statistică pentru a-și prezenta punctul de vedere. 

Domnul Președinte Tudorel Andrei a menționat că recensământul agricol, alături de 
recensământul populației și al locuințelor, se numără printre cele mai extinse, complexe și 
costisitoare operațiuni statistice, constând într-o serie de activități interconectate. Operațiunile 
de recensământ se efectuează în mod uniform, pe toată suprafața țării. Planificarea și 
pregătirea pentru fiecare nouă rundă de recensământ durează aproximativ doi ani deoarece 
trebuie să se țină seama de modificările apărute după recensământul anterior, din perspectiva 
condițiilor din teren, metodologiei recensământului, inovațiilor tehnologice, cerințelor de date 
ale utilizatorilor, schimbărilor de personal, schimbărilor la nivelul societății, etc. România 
deţine circa 33% din numărul total de exploataţii agricole la nivelul Uniunii Europene și 7% 
din suprafața agricolă din UE. Spre deosebire de rundele precedente ale recensămîntului 
general agricol, Institutul Naţional de Statistică a propus o nouă metodă de colectare a datelor 
statistice, bazată pe interviu faţă-în-faţă asistat de computer (metoda CAPI). Pentru colectarea 
datelor prin metoda CAPI vor fi utlizate chestionare electronice inteligente, instalate pe 
echipamente IT portabile (tablete). Colectarea electronică a datelor va permite şi obţinerea 
informaţiei statistice la nivel de grid-uri de 1 km2, informaţie solicitată pentru prima dată 
conform noului Regulament (UE) 2018/1091 (pentru codificarea geografică a exploataţiilor 
agricole se va folosi codul celulei pentru caroiajul unităţilor statistice INSPIRE de 1 km2 cu 
utilizare paneuropeană, corespunzător localizării fermei). Noul mod de organizare a 
recensământului presupune implementarea unui sistem informatic integrat de colectare, 
stocare, prelucrare şi diseminare a rezultatelor, sistem adecvat tipurilor de informaţii pe care 
statisticile oficiale ale unei ţări europene trebuie să le pună la dispoziţia decidentului naţional 
şi local. Acest sistem necesită achiziţia de echipamente tehnice şi de IT care să asigure atât 
producerea indicatorilor statistici, cât şi protecţia şi confidenţialitatea datelor în toate etapele 
recensământului, inclusiv în caz de dezastre naturale sau accidentale. Sistemul integrat 
informatic și de comunicații va servi atât recensământului general agricol runda 2020 cât şi 
recensământul populaţiei şi al locuinţelor runda 2021, dar va permite şi producerea de 
statistici intercenzitare de agricultură, clădiri, locuinţe, populaţie şi migraţie. Rezultatele 
recensământului general agricol runda 2020 vor evidenţia schimbările intervenite de la runda 
2010, referitoare la caracteristicile structurale ale exploataţiilor agricole, în ce priveşte situaţia 
suprafeţelor agricole utilizate, a suprafeţelor care fac obiectul unor subvenţii, a suprafeţelor 
aflate sub restricţii de mediu, a efectivelor de animale şi adăposturile pentru animale, a 
persoanelor care au lucrat în agricultură, măsurile de dezvoltare rurală. 
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Domnul președinte Cornel Zainea a întrebat dacă prin această ordonanță de urgență se va 
respecta protecția și confidențialitatea datelor cu caracter personal și la ce sumă se ridică 
costurile acestui recensământ. 

Reprezentantul INS a precizat că în elaborarea proiectului de ordonanță de urgență a fost 
consultat responsabilul cu protecţia datelor cu caracter personal din cadrul Institutului 
Naţional de Statistică și există avizul Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării 
Datelor cu Caracter Personal. Bugetul total estimat pentru această acţiune este de 344.290 mii 
lei, aproximativ 60 milioane euro. O parte din această sumă va fi asigurată prin contractul de 
finanţare încheiat între Institutul Național de Statistică și Eurostat, iar o altă parte din fonduri 
europene prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă 2014-2020. 

Domnul deputat Gheorghe-Dinu Socotar a întrebat când a avut loc ultimul recensământ 
agricol. 

Reprezentantul INS a precizat că ultimul recensământ agricol a avut loc în anul 2010. În 
prezent, recensămintele sunt coordonate de Organizația ONU pentru Alimentație și 
Agricultură (FAO) și sunt efectuate în majoritatea țărilor lumii, la fiecare 10 ani. 

În continuare domnul președinte Cornel Zainea a propus avizarea favorabilă a proiectului 
de lege. Cu unanimitate de voturi (13 voturi pentru) proiectul de lege a fost avizat favorabil. 

 
2. PLx nr.36/2020 -  Proiectul de Lege pentru completarea Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr.34/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului național 
unic pentru apeluri de urgență 

 
Domnul președinte Cornel Zainea a precizat că în temeiul dispoziţiilor art. 94 din 

Regulamentul Camerei Deputaţilor Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor și 
Comisia pentru industrii și servicii au fost sesizate, spre dezbatere în fond, cu proiectul de 
Lege pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/2008 privind organizarea 
și funcționarea Sistemului național unic pentru apeluri de urgență. Senatul, în calitate de 
primă Cameră sesizată, a adoptat tacit iniţiativa legislativă în şedinţa din 10 februarie 2020. 
Consiliul Legislativ și Consiliul Economic și Social au avizat favorabil iniţiativa legislativă 
cu observații și propuneri, iar Guvernul nu susține adoptarea inițiativei legislative. Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale, Comisia pentru 
administrație publică şi amenajarea teritoriului și Comisia pentru apărare, ordine publică şi 
siguranţă naţională au avizat negativ inițiativa legislativă. Potrivit prevederilor art.75 alin.(1) 
din Constituţia României, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. Proiectul de lege are 
ca obiect de reglementare completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.34/2008 
privind apeluri de urgență, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.160/2008, cu 
modificările și completările ulterioare, în sensul instituirii obligaţiei comercializării 
telefoanelor mobile numai dacă au instalate aplicaţiile unice de apel de urgenţă şi mesaj de 
urgenţă, precum şi a unor sancţiuni specifice în cazul efectuării de apelări agresive sau 
transmiterii de mesaje agresive. 

Domnul deputat Cătălin Drulă a menționat că, printr-un proiect de lege care a fost 
dezbătut la comisie și care a fost promulgat de Președintele României a crescut cuantumul 
sancțiunilor pentru apelarea abuzivă a numărului unic pentru apeluri de urgenţă 112 sau 
transmiterea de mesaje abuzive la numărul 113, ori la numărul 114. În ceea ce privește 
comercializarea pe teritoriul României numai a telefoanelor mobile care au instalate 
aplicațiile unice de apel de urgență și mesaj de urgență acest lucru încălcă prevederile din 
Constituția României cu privire la libertatea economică. 
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În continuare domnul președinte Cornel Zainea a propus respingerea proiectului de lege și 
transmiterea unui raport preliminar către Comisia pentru industii și servicii, comisie alături de 
care am fost sesizați în fond. Cu unanimitate de voturi (13 voturi pentru) propunerea 
domnului președinte a fost adoptată. 

 
3. PLx nr. 62/2020 - Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei domestice 
 

Domnul președinte Cornel Zainea a precizat că în conformitate cu prevederile art.94 din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, Biroul permanent a trimis, Comisiei pentru tehnologia 
informaţiei şi comunicaţiilor, spre dezbatere și avizare , proiectul de Lege pentru modificarea 
şi completarea Legii nr.217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei domestice. 
Consiliul Legislativ și Consiliul Economic și Social au avizat favorabil inițiativa legislativă, 
iar Senatul a adoptat tacit această inițiativă legislativă în ședința din 10.02.2020. Guvernul nu 
susține adoptarea inițiativei legislative. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare 
modificarea şi completarea Legii nr.217/2003, în sensul includerii în sfera noţiunii de 
„violenţă domestică” a acţiunilor sau inacţiunilor intenţionate de violenţă cibernetică. Prin 
conținutul său normativ, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare, iar în 
aplicarea prevederilor art.75 alin.(1) din Constituția României, Camera Deputaților este 
Cameră decizională. 

În continuare domnul președinte Cornel Zainea a propus avizarea favorabilă a proiectului 
de lege. Cu unanimitate de voturi (13 voturi pentru) proiectul de lege a fost avizat favorabil. 

 
4. PLx nr.151/2020 - Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr.71/2019 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2019 
 

Domnul președinte Cornel Zainea a precizat că în conformitate cu prevederile art.21 din 
Regulamentul activităților comune ale Camerei Deputaților și Senatului, republicat, Biroul 
permanent al Camerei Deputaților și Biroul permanent al Senatului reunite în ședință comună 
în data de 23 aprilie 2020 au hotărât să transmită, spre avizare, Comisiei pentru tehnologia 
informaţiei şi comunicaţiilor din Camera Deputaţilor, respectiv Comisiei pentru comunicații 
și tehnologia informației din Senat, proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență 
a Guvernului nr.71/2019 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2019. Consiliul 
Legislativ a avizat favorabil proiectul de ordonanță de urgență cu observații și propuneri, iar 
Consiliul Economic și Social a avizat nefavorabil proiectul de ordonanță de urgență. 
Consiliul Suprem de Apărare a Țării a avizat favorabil propunerile de buget, rectificate pentru 
anul 2019 ale MApN, MAI, SRI, SIE, SPP, STS, conform Hotărârii CSAT nr.110 din 
27.11.2019. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare rectificarea bugetului de stat pe 
anul 2019 (legea nr. 50/2019, cu modificările și completările ulterioare), cu luarea în 
considerare a dispozițiilor incidente din Legea nr.500/2002 privind finanțele publice, cu 
modificările și completările ulterioare, precum și din Legea responsabilității fiscal-bugetare 
nr. 69/2010, republicată, cu modificările și completările ulterioare. În ceea ce privește 
Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale s-au diminuat credite bugetare astfel: 
Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale: -110,9 milioane lei. Propunerea de 
diminuare a cheltuielilor bugetare a avut în vedere gradul de execuție, precum și necesarul de 
finanțare până la finele anului 2019. S-au identificat economii în principal la active 
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nefinanciare (-110,2 milioane lei) și la cheltuieli de personal (-0,9 milioane lei). S-au asigurat 
fonduri pentru plata cotizațiilor la organismele internaționale (+0,2 milioane lei). 

Domnul deputat Gheorghe-Dinu Socotar a menționat că este vorba de retificarea 
bugetului de stat pe anul 2019 iar această ordonanță și-a produs efectele. 

În continuare domnul președinte Cornel Zainea a propus avizarea favorabilă a proiectului 
de lege. Cu unanimitate de voturi (13 voturi pentru) proiectul de lege a fost avizat favorabil. 

 
 

Președinte, 
Cornel Zainea 
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