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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

Comisia pentru tehnologia informaţiei                                                            Bucureşti, 

şi comunicaţiilor                      22 iunie 2020 

                                                                                                              

   SINTEZA 

activităţii Comisiei din 22 iunie 2020 

Online 

 

   Lucrările ședinței Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor din 

data de  22 iunie 2020 s-au desfășurat online și au fost prezenți 13 deputați: Zainea 

Cornel, Cîtea Vasile, Dobrică Ionela Viorela, Popescu Mariana-Venera, Popescu  Pavel, 

Socotar Gheorghe-Dinu, Anton Anton, Cojocaru Petru-Bogdan, Cătălin Drulă, Moldovan 

Sorin Dan, Pop Andrei, Sămărtinean Cornel-Mircea, Zamfira Constantin-Cătălin. Au fost 

absenți: Apjok Norbert,  Pambuccian Varujan. 

           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.348/2020- Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.65/2020 privind unele măsuri pentru digitalizarea 

sistemului de coordonare și gestionare a fondurilor europene structurale și de 

investiții pentru perioada de programare 2014-2020; 

          2. PLx nr. 336/2020 - Proiectul de Lege pentru modificarea art.19 lit.a) din 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.49/2019 privind activităţile de transport 

alternativ cu autoturism şi conducător auto; 

          3. PLx nr. 327/2020 - Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.62/2020 pentru adoptarea unor măsuri în domeniul 

societăților, în vederea desfășurării reuniunilor organelor statutare; 

          4. PLx nr. 328/2020 - Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.63/2020 pentru organizarea și desfășurarea unor campanii 

de informare publică în contextul situației epidemiologice determinate de 

răspândirea COVID-19; 

          5. Pl-x nr. 275/2020 - Propunerea legislativă privind digitalizarea 

învăţământului românesc; 
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          6. PLx nr.346/2020 - Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.61/2020 privind completarea Legii cadastrului și a 

publicității imobiliare nr.7/1996 și pentru modificarea și completarea Ordonanței de 

urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ; 

          7. COM (2020) 550 - Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, 

Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - Turism 

și transport în 2020 și ulterior. 

 

La lucrările Comisiei au participat din partea Ministerului Transporturilor, 

|Infrastructurii și Comunicațiilor domnul Viorel Grigoraș – secretar de stat și din partea 

Ministerului Fondurilor Europene domnul Ionuț Micu – Director general adjunct. 

 

 

1. PLx nr.348/2020- Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă 

a Guvernului nr.65/2020 privind unele măsuri pentru digitalizarea sistemului de 

coordonare și gestionare a fondurilor europene structurale și de investiții pentru 

perioada de programare 2014-2020 

 

Domnul președinte Cornel Zainea a precizat că, în temeiul dispozițiilor art. 94 și 115 

alin.(3) din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, Comisia pentru buget, finanțe 

și bănci și Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor au fost sesizate, spre 

dezbatere în fond, în procedură de urgență, cu proiectul de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.65/2020 privind unele măsuri pentru digitalizarea 

sistemului de coordonare și gestionare a fondurilor europene structurale și de investiții 

pentru perioada de programare 2014-2020, trimis cu adresa PL-x nr. 348/2020 din 10 

iunie 2020. Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de ordonanță de urgență, cu 

observații și propuneri, iar Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat 

proiectul de lege în ședința din 3 iunie 2020.  

Domnul președinte a menționat că au fost transmise comisiei amendamente la acest 

proiect de lege din partea doamnei senator Alina Gorghiu și a domnului deputat Pavel 

Popescu. 

Domnul Ionuț Micu a precizat că prezenta ordonanță de urgență are drept scop 

debirocratizarea şi transparentizarea interacțiunii dintre beneficiarii fondurilor europene 

şi autorități. Renunțarea la hârtii înseamnă pentru utilizatorii sistemului MySMIS drumuri 

mai puține între Organismele Intermediare şi Autoritățile de Management, folosirea 

documentelor cu formate predefinite şi notificări în timp real asupra progresului 

proiectelor depuse. De asemenea, reprezentantul Ministerului Fondurilor Europene a 

menționat că susține adoptarea amendamentelor depuse. 
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În continuare domnul președinte Cornel Zainea a propus adoptarea unui raport 

preliminar de adoptare a proiectului de lege cu amendamente admise. Cu 11 voturi pentru 

propunerea domnului președinte a fost adoptată. 

 

2. PLx nr. 336/2020 - Proiectul de Lege pentru modificarea art.19 lit.a) din 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.49/2019 privind activităţile de transport 

alternativ cu autoturism şi conducător auto 

 

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

Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru tehnologia informaţiei şi 

comunicaţiilor și Comisia pentru transporturi și infrastructură, au fost sesizate, spre 

dezbatere în fond, cu proiectul de Lege pentru modificarea art.19 lit.a) din Ordonanța de 

urgență a Guvernului nr.49/2019 privind activitățile de transport alternativ cu autoturism 

şi conducător auto, transmis cu adresa PLx nr. 336/2020 din 3 iunie 2020.  

Domnul secretar de stat Viorel Grigoraș a precizat că MTIC nu susține adoptarea 

acestei inițiative legislative precizând că, prin intervențiile legislative propuse de acest 

proiect de lege se schimbă domeniul de activitate pentru care a fost concepută OUG 

nr.49/2019 privind activitățile de transport alternativ cu autoturism şi conducător auto, 

deturnându-se scopul acesteia. OUG nr.49/2019 a fost emisă ca o necesitate pentru 

reglementarea unui mediu competițional corect în domeniul transportului în regim de taxi 

și pentru utilizarea altor autoturisme decât taxiurile. Autoturismele utilizate în domeniul 

transportului alternativ sunt similare taxiurilor.  

 Domnul deputat Cătălin Drulă a întrebat reprezentantul MTIC cum duce la 

legalizarea pirateriei creșterea numărului de locuri de la 5 la 9 pentru autoturismele care 

efectuează transport alternativ.  

Domnul secretar de stat Viorel Grigoraș a precizat că odată cu intrarea în vigoare 

a prezentei legi aceste autoturisme cu 9 locuri se vor autoriza ca taxi sau transport 

alternativ fără licență de traseu. Licența de traseu se acordă autoturismelor cu 9+1 locuri 

în sus. 

În continuare domnul președinte Cornel Zainea a propus adoptarea unui raport 

preliminar de adoptare a proiectului de lege. Cu 11 voturi pentru propunerea domnului 

președinte a fost adoptată. 

 

3. PLx nr. 327/2020 - Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.62/2020 pentru adoptarea unor măsuri în domeniul 

societăților, în vederea desfășurării reuniunilor organelor statutare 

 

Domnul președinte Cornel Zainea a precizat că, în conformitate cu prevederile 

art.94 și 115 alin.(3) din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, Biroul permanent 

a trimis, Comisiei pentru tehnologia informației şi comunicațiilor, spre dezbatere și 
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avizare, în procedură de urgență, proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de 

urgență a Guvernului nr.62/2020 pentru adoptarea unor măsuri în domeniul societăților, 

în vederea desfășurării reuniunilor organelor statutare.  

În continuare domnul președinte Cornel Zainea a propus adoptarea unui aviz 

favorabil asupra acestui proiect de lege. Cu 11 voturi pentru propunerea domnului 

președinte a fost adoptată. 

 

 

4. PLx nr. 328/2020 - Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.63/2020 pentru organizarea și desfășurarea unor campanii 

de informare publică în contextul situației epidemiologice determinate de 

răspândirea COVID-19 

 

Domnul președinte Cornel Zainea a precizat că, în conformitate cu prevederile 

art.94 și 115 alin.(3) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Biroul permanent 

a trimis, Comisiei pentru tehnologia informației şi comunicațiilor, spre dezbatere și 

avizare, în procedură de urgență, proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.63/2020 pentru organizarea și desfășurarea unor campanii de 

informare publică în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea 

COVID.  

În continuare domnul președinte Cornel Zainea a propus adoptarea unui aviz 

favorabil asupra acestui proiect de lege. Cu 11 voturi pentru propunerea domnului 

președinte a fost adoptată. 

 

 

      5. Pl-x nr. 275/2020 - Propunerea legislativă privind digitalizarea învățământului 

românesc 

 

Domnul președinte Cornel Zainea a precizat că, în conformitate cu prevederile 

art.94 din Regulamentul Camerei Deputaților, Biroul permanent a trimis, Comisiei pentru 

tehnologia informației şi comunicațiilor, spre dezbatere și avizare, propunerea legislativă 

privind digitalizarea învățământului românesc.  

În continuare domnul președinte Cornel Zainea a propus adoptarea unui aviz 

favorabil asupra acestei propuneri legislative. Cu 11 voturi pentru propunerea domnului 

președinte a fost adoptată. 

 

 

     6. PLx nr.346/2020 - Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență 

a Guvernului nr.61/2020 privind completarea Legii cadastrului și a publicității 
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imobiliare nr.7/1996 și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ 

 

Domnul președinte Cornel Zainea a precizat că, în conformitate cu prevederile 

art.94 și 115 alin.(3) din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, Biroul permanent 

a trimis, Comisiei pentru tehnologia informației şi comunicațiilor, spre dezbatere și 

avizare, proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului 

nr.61/2020 privind completarea Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr.7/1996 și 

pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2019 

privind Codul administrativ.  

În continuare domnul președinte Cornel Zainea a propus adoptarea unui aviz 

favorabil asupra acestui proiect de lege. Cu 11 voturi pentru propunerea domnului 

președinte a fost adoptată. 

 

 

     7. COM (2020) 550 - Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, 

Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - Turism 

și transport în 2020 și ulterior 

 

Domnul președinte Cornel Zainea a precizat că, în conformitate cu prevederile art. 

171 alin.(1) din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, în temeiul Tratatului 

privind Uniunea Europeană (TUE), a Protocolului nr.1 și Protocolului nr.2, Anexe la 

TUE și a Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), Comisia pentru 

tehnologia informației şi comunicațiilor a fost sesizată, pentru examinare în fond și 

întocmirea unui proiect de opinie cu, Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, 

Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - Turism și 

transport în 2020 și ulterior - COM (2020) 550. Domnul președinte a menționat că, 

Comisia Europeană propune un pachet de orientări și recomandări pentru a ajuta statele 

membre să elimine treptat restricțiile de călătorie și pentru a permite întreprinderilor din 

domeniul turismului să își redeschidă porțile, respectând în același timp măsurile sanitare 

de rigoare. Pachetul urmărește, de asemenea, să ajute sectorul turismului din UE să se 

redreseze în urma pandemiei, sprijinind întreprinderile și asigurând faptul că Europa 

continuă să fie destinația de top a vizitatorilor europeni si străini.  

Comisia dorește să le ofere cetățenilor posibilitatea, încrederea și siguranța de a 

călători din nou cu ajutorul următoarelor măsuri: 

Pentru turiști și călători 

- restabilirea în condiții de siguranță a libertății de mișcare și eliminarea 

controalelor la frontierele interne; 
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- restabilirea serviciilor de transport în întreaga UE, protejând în același timp 

sănătatea lucrătorilor din domeniul transporturilor și a pasagerilor; 

- reluarea în siguranță a serviciilor de turism; 

- voucherele trebuie să devină o opțiune mai atractivă pentru clienți; 

- asigurarea interoperabilității transfrontaliere a aplicațiilor de urmărire. 

        În continuare domnul președinte Cornel Zainea a propus adoptarea unui proiect de 

opinie favorabil asupra acestei comunicări. Cu 11 voturi pentru propunerea domnului 

președinte a fost adoptată. 

 

 

 

 

 

Președinte, 

Cornel Zainea 


	Comisia pentru tehnologia informaţiei                                                            Bucureşti,

