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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 
Comisia pentru tehnologia informaţiei                                                            Bucureşti, 
şi comunicaţiilor              25  februarie 2020 
                                                                                                              

SINTEZA 
activităţii Comisiei din 25  februarie 2020 

 
           La lucrările ședinței Comisiei  pentru tehnologia informației și comunicațiilor din 
data de 25 februarie 2020 au fost prezenți 14 deputați: Zainea Cornel, Cîtea Vasile, 
Dobrică Ionela Viorela, Popescu Mariana-Venera,  Popescu Pavel, Socotar Gheorghe-
Dinu, Anton Anton,  Apjok Norbert, Cojocaru Petru-Bogdan, Cătălin Drulă, Pop Andrei, 
Sămărtinean Cornel-Mircea, Zamfira Constantin-Cătălin. 
         Au fost absenţi: Moldovan Sorin Dan, Pambuccian Varujan. 
          Domnul deputat Moldovan Sorin Dan a fost înlocuit de dna. deputat Elena 
Hărătău. 
             La lucrările comisiei au participat din partea Inspectoratului General pentru 
Situații de Urgență, domnul Dănăilă Daniel - Șef serviciu, din partea Ministerului 
Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor doamna Raluca Parasca – consilier și 
domnul Sergiu Mateiu – Director, din partea Ministerului Finanțelor Publice doamna 
Toma Gheorghița - Șef serviciu, din partea Asociației Operatorilor Mobili din România 
(AOMR) domnul Liviu Popescu – consultant și din partea Asociației Române a Băncilor 
(ARB) domnul Florin Dănescu – Președinte Executiv și doamna Cati Ursu – Director 
Executiv. 
  
 Pe ordinea de zi a ședinței s-au aflat: 
 

1. PLx nr.112/2019 - Proiectul Legii manualului şcolar; 
2. PLx nr. 422/2019 - Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de 

urgență a Guvernului nr.62/2019 pentru modificarea și completarea 
Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/2008 privind organizarea și 
funcționarea Sistemului național unic pentru apeluri de urgență și pentru 
completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.111/2011 privind 
comunicațiile electronice; 

3. PLx 628/2019 - Proiectul de Lege privind incubatoarele și acceleratoarele de 
afaceri; 

4. PLx nr.93/2019 - Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență 
a Guvernului nr.114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul 
investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi 
completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene; 
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5. PLx.14/2020 - Proiectul de Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.1/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare și pentru 
modificarea și completarea unor acte normative. 

  
 Domnul președinte Cornel  Zainea a supus la vot ordinea de zi. Cu unanimitate de 
voturi ordinea de zi a fost aprobată. 
 
 

1. PLx nr.112/2019 - Proiectul Legii manualului şcolar 
  

Domnul președinte Cornel Zainea a menționat că dezbaterea acestui proiect de 
lege a fost amânată de mai multe ori din cauza lipsei reprezentanților Ministerului 
Educației.  

În continuare domnul președinte a propus avizarea negativă a proiectului de lege. 
Cu majoritate de voturi (11 voturi pentru și o abținere) propunerea domnului președinte a 
fost adoptată. 

 
2. PLx nr. 422/2019 - Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de 

urgență a Guvernului nr.62/2019 pentru modificarea și completarea 
Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/2008 privind organizarea și 
funcționarea Sistemului național unic pentru apeluri de urgență și pentru 
completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.111/2011 privind 
comunicațiile electronice 
 

 Domnul președinte Cornel Zainea a precizat că, Comisia pentru tehnologia 
informaţiei şi comunicaţiilor, Comisia juridică, de disciplină și imunități și Comisia 
pentru industrii și servicii au fost sesizate, spre dezbatere în fond, în procedură de 
urgență, cu proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului 
nr.62/2019 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului 
nr.34/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului național unic pentru apeluri de 
urgență și pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.111/2011 privind 
comunicațiile electronice.  
 În continuare domnul președinte Cornel Zainea a propus adoptarea unui raport 
preliminar de adoptare a Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr.62/2019 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr.34/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului național unic 
pentru apeluri de urgență și pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului 
nr.111/2011 privind comunicațiile electronice, cu amendamente admise care cuprind 
respingerea OUG nr.62/2019 și a legii de adoptare a OUG nr.62/2019 votată de Senat. Cu 
unanimitate de voturi (14 voturi pentru) propunerea domnul președinte a fost adoptată. 
 

3. PLx nr.628/2019 - Proiectul de Lege privind incubatoarele și acceleratoarele 
de afaceri 

 
 Domnul președinte Cornel Zainea a menționat că dezbaterea acestui proiect de 
lege a fost amânată de mai multe ori din cauza lipsei reprezentanților Ministerului 
Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri.  Proiectul de lege are ca obiect de 
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reglementare stabilirea regimului juridic privind înfiinţarea şi funcţionarea incubatoarelor 
şi a acceleratoarelor de afaceri, prin acordarea unor facilităţi fiscale din partea 
autorităţilor publice pentru fondatorii acestora, în vederea creării de noi locuri de muncă, 
diversificării economiilor şi dezvoltării unui mediu antreprenorial în cadrul comunităţilor 
locale. 
 Domnul președinte Cornel Zainea a propus avizarea favorabilă a proiectului de 
lege. Cu majoritate de voturi (12 voturi pentru și 2 abțineri) propunerea domnului 
președinte a fost adoptată. 
 

4. PLx nr.93/2019 - Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență 
a Guvernului nr.114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul 
investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi 
completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene. 

 
 Acest proiect de lege a fost scos de pe ordinea de zi. 
 

5. PLx.14/2020 - Proiectul de Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.1/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare și pentru 
modificarea și completarea unor acte normative 

 
 Domnul președinte Cornel Zainea a menționat că proiectul de lege are ca obiect 
de reglementare adoptarea unor măsuri de natură fiscal-bugetară, modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.114/2018, precum şi modificarea şi 
completarea unor acte normative modificate şi completate prin Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.114/2018, precum şi alte măsuri de natură fiscal-bugetară.  
 Domnul președinte Cornel Zainea a propus adoptarea unui raport preliminar de 
adoptare a proiectului de Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.1/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor 
acte normative cu amendamente admise care cuprind adoptarea OUG nr.1/2020. Cu 
majoritate de voturi (8 voturi pentru și 6 abțineri) propunerea domnului președinte a fost 
adoptată. 
  
 

Președinte, 
Cornel Zainea 
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