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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 

            Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor 

 

PROCES VERBAL 

al ședinței Comisiei din 9 iunie 2020 

Lucrările ședinței Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor din data de 

9 iunie 2020 s-au desfășurat online și au fost prezenți 15 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. 271/2020- Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.73/2020 privind desemnarea Serviciului de Telecomunicaţii 

Speciale ca integrator de servicii de comunicaţii critice destinate autorităţilor 

publice cu atribuţii în managementul situaţiilor de urgenţă; 

2. PLx nr. 256/2020 – Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 

Guvernului nr.38/2020 privind utilizarea înscrisurilor în formă electronică la 

nivelul autorităţilor şi instituţiilor publice. 

 

La lucrările Comisiei au participat din partea Serviciului de Telecomunicații Speciale, 

domnul Mihai Mădălin -Adjunct Tehnic al Directorului General STS, din partea Ministerului 

Transporturilor, Infrastructurii și Comunicații, domnul Secretar de stat Viorel Grigoraș, din 

partea Autorității pentru Digitalizarea României, domnul Sabin Sărmaș – președinte, din 

partea Asociației Furnizorilor de Servicii de Certificare, domnul Constantin Burdun și din 

partea Asociației Patronale a Industriei de Software și Servicii, domnul Mihai Cazacu. 

Domnul președinte Cornel Zainea a propus suplimentarea ordinii de zi cu un punct de 

diverse. Cu unanimitate de voturi ordinea de zi suplimentată a fost aprobată. 

 

1. PLx nr. 271/2020- Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.73/2020 privind desemnarea Serviciului de Telecomunicaţii 

Speciale ca integrator de servicii de comunicaţii critice destinate autorităţilor 

publice cu atribuţii în managementul situaţiilor de urgenţă 

 

Domnul președinte Cornel Zainea a menționat că, Comisia pentru apărare, ordine 

publică și siguranță națională a transmis un raport preliminar de adoptare a proiectului de lege 

cu un amendament admis și a subliniat că, comisia noastră a solicitat un punct de vedere 

Consiliului Suprem de Apărare a Țării cu privire la acest amendament care până la începerea 

ședinței nu a sosit. 
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În continuare domnul președinte Cornel Zainea a dat cuvântul domnului Viorel 

Grigoraș, Secretar de stat în cadrul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicații 

pentru a-și expune punctul de vedere cu privire la acest proiect de lege. 

Reprezentantul MTIC a precizat că în contextul internațional actual, inclusiv situația 

epidemiologică actuală, dar și al schimbărilor climatice, în vederea asigurării unui 

management unitar și eficient privind prevenirea şi gestionarea situațiilor de urgență, se 

impune luarea unor măsuri de către instituțiile cu rol în managementul situațiilor de urgență. 

O măsură importantă în acest sens o constituie asigurarea accesului la servicii de comunicații 

electronice critice pentru instituțiile şi autorităţile publice cu rol în managementul situaţiilor 

de urgenţă, de către Serviciul de Telecomunicaţii Speciale, în calitate de integrator. Legislația 

actuală nu permite furnizorilor de rețele publice de comunicații electronice la puncte mobile 

să prioritizeze accesul la serviciile de comunicaţii pentru autoritățile publice cu atribuții în 

managementul situațiilor de urgență, indiferent de gradul de încărcare a reţelelor  de 

comunicaţii electronice. Pentru realizarea misiunilor și acțiunilor specifice în situații de 

urgență, autoritățile cu atribuții în managementul situațiilor de urgență sunt în situația de a nu 

putea utiliza serviciile rețelelor publice de comunicații la puncte mobile alocate în condiții de 

prioritate, suplimentar față de serviciile de telecomunicații speciale asigurate de Serviciul de 

Telecomunicații Speciale în zonele în care acestea din urmă nu sunt disponibile. De 

asemenea, legislația actuală nu permite furnizorilor de rețele publice de comunicații 

electronice la puncte mobile încheierea de contracte pentru utilizarea în comun cu Serviciul 

de Telecomunicații Speciale a unor elemente de rețea în scopul furnizarii de servicii de 

comunicații critice. Având în vedere aceste dispoziții, precum și necesitatea implementării 

conceptelor care concură la asigurarea dreptului de acces la serviciile de comunicații, stabilit 

în mod prioritar pentru instituţiile sau autorităţile publice din domeniul managementului 

situațiilor de urgență, este necesară emiterea unui act normativ care să permită furnizorilor  

de rețele publice de comunicații electronice la puncte mobile să prioritizeze aceste servicii de 

comunicații electronice. Potrivit dispozițiilor Legii nr.92/1996 privind organizarea și 

funcționarea Serviciului de Telecomunicații Speciale, cu modificările și completările 

ulterioare, Serviciul de Telecomunicații Speciale este organul central de specialitate, cu 

personalitate juridică, ce organizează, conduce, desfășoară, controlează şi coordonează 

activitățile în domeniul telecomunicațiilor speciale pentru autoritățile publice din România şi 

pentru alţi utilizatori prevăzuți în anexa nr.1 la lege. Conform alin.(2) al aceluiași articol, 

Serviciul de Telecomunicaţii Speciale este singura autoritate care emite norme tehnice 

obligatorii în domeniul telecomunicațiilor speciale. Există state europene care au creat cadrul 

legal și au implementat servicii de comunicații critice destinate autorităților cu atribuții în 

managementul situațiilor de urgență, cum ar fi rețelele Astrid din Belgia, Virve 2 din 

Finlanda, ESN din Marea Britanie care sunt administrate de structuri guvernamentale și oferă 

servicii de comunicații și utilizează atât infrastructura proprie cât și infrastructura operatorilor 

publici de comunicații electronice. În continuare domnul Secretar de stat a precizat că MTIC 

susține adoptarea proiectului de lege cu amendamentul adoptat de Comisia pentru apărare, 

ordine publică și siguranță națională. 

Domnul președinte Cornel Zainea a dat cuvântul domnului Mihai Mădălin - Adjunct 

Tehnic al Directorului General al Serviciului de Telecomunicații Speciale pentru a-și expune 

punctul de vedere. 
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Reprezentantul STS a precizat că susține adoptarea proiectului de lege și a subliniat că 

în ceea ce privește amendamentul adoptat de membrii Comisiei de apărare, ordine publică și 

siguranță națională consideră oportun punctul de vedere al CSAT pe acesta. 

Domnul deputat Pavel Popescu a menționat că amendamentul a fost adoptat cu 

unanimitate de voturi a membrilor prezenți în Comisia de apărare, ordine publică și siguranță 

națională și vizează infrastructurile critice ale statului român din domeniul comunicațiilor 

electronice pe care le protejează. 

Domnul deputat Cătălin Drulă a precizat că acest amendament este neclar așa cum 

este formulat și afectează dreptul de proprietate a companiilor asupra acțiunilor. De 

asemenea, acest amendament nu se încadrează în obiectul de reglementare al ordonanței de 

urgență. Domnul deputat Cătălin Drulă a menționat că acest amendament vizează un număr 

foarte mare de companii fiind formulat astfel: ”Persoanele juridice de drept public sau privat 

care dețin, operează sau au în administrare elemente, sisteme sau componente ale unor 

infrastructuri critice naționale din domeniul comunicațiilor electronice sau care asigură 

servicii de comunicații electronice destinate autorităților publice cu atribuții în 

managementul situațiilor de urgență, au obligația de a obține în prealabil avizul Consiliului 

Suprem de Apărare a Țării pentru orice operațiune care implică direct sau indirect 

transferul unei participații de cel puțin 10% din capitalul sau drepturile de vot ale acelei 

entități sau a unei dețineri care permite exercitarea unei influențe semnificative asupra 

conducerii acelei entități, după caz, sub sancțiunea nulității absolute a operațiunii.” și a 

precizat că reprezentanții Uniunii Salvați România nu susțin acest amendament. 

Domnul deputat Pavel Popescu a propus adoptarea raportului preliminar de adoptare a 

proiectului de lege cu amendamentul admis transmis de Comisia de apărare, ordine publică și 

siguranță națională. 

Domnul președinte Cornel Zainea a menționat că sunt două variante de lucru, 

respectiv amânarea votului până la primirea unui punct de vedere de la CSAT, dar în acest 

caz proiectul de lege va trece tacit având în vedere că termenul de adoptare tacită este 16 

iunie 2020 iar plenul Camerei Deputaților va avea loc în data de 17 iunie 2020, sau votarea 

proiectului de lege în această ședință. 

Domnul deputat Petru Cojocaru a întrebat reprezentantul STS de ce este important 

avizul Consiliului Suprem de Apărare a Țării. 

Reprezentantul STS a menționat că acest amendament implică avizul CSAT pentru 

orice tranzacție care implică direct sau indirect transferul unei participații de cel puțin 10% 

din capitalul sau drepturile de vot ale unei entități care deține, operează sau are în 

administrare elemente, sisteme sau componente ale unor infrastructuri critice naționale din 

domeniul comunicațiilor electronice sau care asigură servicii de comunicații electronice 

destinate autorităților publice cu atribuții în managementul situațiilor de urgență și consideră 

oportun avizul CSAT. 

Domnul președinte Cornel Zainea a supus la vot amendamentul transmis de Comisia 

de apărare, ordine publică și siguranță națională. Cu 3 voturi pentru, 2 voturi împotrivă și 9 

abțineri amendamentul a fost respins. 

 În continuare domnul președinte Cornel Zainea a supus la vot adoptarea unui raport 

preliminar de adoptare a proiectului de lege în forma trimisă de Guvern. Cu 3 voturi pentru și 

8 abțineri raportul nu a fost adoptat. 
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 Domnul președinte Cornel Zainea a precizat că în această situație trebuie convocată o 

ședință comună cu, Comisia de apărare, ordine publică și siguranță națională pentru a se 

putea întocmi raportul final. 

 

2. PLx nr. 256/2020 – Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 

Guvernului nr.38/2020 privind utilizarea înscrisurilor în formă electronică la 

nivelul autorităţilor şi instituţiilor publice 

 

Domnul președinte Cornel Zainea a precizat că, Comisia pentru administrație 

publică și amenajarea teritoriului a transmis un raport preliminar de adoptare a proiectului de 

lege cu amendamente admise și amendamente respinse. De asemenea și domnul deputat 

Gheorghe-Dinu Socotar a depus amendamente. 

Domnul deputat Andi Grosaru a subliniat că având în vedere că pe ordinea de zi a 

comisiei se află PLx 256/2020 - Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr. 38/2020 privind utilizarea înscrisurilor în formă electronică la nivelul 

autorităților şi instituțiilor publice, iar PLx 241/2020 se referă la semnătura electronică, 

proiect în strânsă legătură cu cel anterior, a solicitat amânarea discutării acestuia sau 

suplimentarea ordinii de zi cu PLx 241/2020 pentru a fi discutate împreună. 

Domnul președinte Cornel Zainea a precizat că cele două proiecte de lege au obiecte 

de reglementare diferite și a dat cuvântul domnului Sabin Sărmaș – președintele Autorității 

pentru Digitalizarea României pentru a-și expune punctul de vedere. 

Domnul Sabin Sărmaș a precizat că susține raportul preliminar transmis de Comisia 

pentru administrație publică și amenajarea teritoriului, având în vedere că amendamentul cu 

privire la eliminarea alin.(3) al articolului 5 din OUG nr.38/2020 a fost respins. 

Domnul președinte Cornel Zainea a precizat că în raportul preliminar primit de la 

Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului este un amendament admis 

prin care alineatul 3 al articolului 5 din OUG 38/2020 se abrogă. 

Domnul Sabin Sărmaș a precizat că nu are forma raportului de la Comisia pentru 

administrație publică și amenajarea teritoriului și a solicitat amânarea dezbaterilor pentru a 

putea studia raportul. 

Domnul deputat Bogdan Cojocaru a precizat că personal nu este de acord ca 

semnătura avansată să fie echivalentă cu semnătura olografă.  

Domnul deputat Cătălin Drulă a menționat că amendamentele adoptate de Comisia 

pentru administrație publică și amenajarea teritoriului fac ca obiectivele ordonanței de 

urgență să nu mai poată fi atinse și a propus amânarea dezbaterilor pentru o săptămână pentru 

ca Autoritatea pentru Digitalizarea României să vină cu un punct de vedere cu privire la 

aceste amendamente. 

 Domnul deputat Gheorghe-Dinu Socotar a menționat că își retrage amendamentul 

având în vedere că alineatul (3) al articolului 5 din OUG nr. 38/2020 a fost abrogat de către 

Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului. 

 Domnul președinte Cornel Zainea a supus la vot propunerea domnului deputat Cătălin 

Drulă de amânare a dezbaterii pe marginea acestui proiect de lege. Cu 9 voturi pentru și un 

vot împotrivă  propunerea domnului deputat Cătălin Drulă a fost adoptată. 
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3. Diverse.  

 

Domnul președinte Cornel Zainea a precizat că, Comisia pentru tehnologia informației și 

comunicații a primit de la Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicații o adresă 

prin care se solicită desemnarea unui reprezentant, din partea Comisiei pentru tehnologia 

informației și comunicațiilor, în Grupul de lucru 5G pentru identificarea măsurilor strategice 

și tehnice cheie din setul de instrumente al UE pentru atenuarea eficace a riscurilor și 

asigurarea securității rețelelor 5G necesare a fi implementate de România, respectiv pentru 

elaborarea raportului privind punerea în aplicare a acestora la nivel național. 

Domnul deputat Pavel Popescu a menționat că dorește să fie membru în acest Grup de 

lucru având în vedere că a lucrat cu colegii din Guvern pe acest subliect. 

Domnul deputat Andrei Pop a menționat că având în vedere că în acest Grup de lucru sunt 

reprezentanții ai puterii, în spiritul democrației ar fi bine ca reprezentantul Comisiei IT&C să 

fie din opoziție și a porpus-o pe doamna deputat Ionela Dobrică.  

Domnul președinte Cornel Zainea a supus la vot cele două propuneri. Domnul deputat 

Pavel Popescu a întrunit 8 voturi pentru, iar doamna deputat Ionela Dobrică 6 voturi pentru. 

În continuare  domnul președinte Cornel Zainea a precizat că se va trimite MTIC o adresă 

în care se va specifica că membrii Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor l-

au desemnat ca reprezentat în Grupul de lucru 5G pe domnul deputat Pavel Popescu și că 

solicită o a doua poziție de membru pentru care a fost desemnată doamna deputat Ionela 

Dobrică. 

 

 

 

PREȘEDINTE, 

Cornel Zainea 


	Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor
	PROCES VERBAL

