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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

Comisia pentru tehnologia informaţiei                                                            Bucureşti, 

şi comunicaţiilor              2 noiembrie 2020 

                                                                                                              

   SINTEZA 

activităţii Comisiei din 2 noiembrie 2020 

Online 

   Lucrările ședinței Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor din 

data de 2 noiembrie 2020 s-au desfășurat online și au fost prezenți 12 deputați: Cătălin 

Drulă, Cîtea Vasile, Dobrică Ionela Viorela, Popescu Mariana Venera, Popescu  Pavel, 

Socotar Gheorghe-Dinu, Anton Anton, Cojocaru Petru-Bogdan, Pop Andrei, Pop Tudor 

Rareș, Zamfira Constantin-Cătălin. Au fost absenți: Apjok Norbert, Pambuccian Varujan, 

Sămărtinean Cornel- Mircea, Moldovan Sorin Dan. 

Domnul deputat Moldovan Sorin Dan a fost înlocuit de către domnul deputat 

Matei Dobrovie. 

           Lucrările ședinței au fost conduse de domnul deputat Cătălin Drulă, președinte al 

Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor. 

 

Pe ordinea de zi a ședinței s-au aflat: 

1. Plx nr. 393/2020 - Propunerea legislativă pentru completarea Legii 

nr.453/2004 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului 

nr.1/1999 privind regimul stării de asediu şi regimul stării de urgență, 

publicată în Monitorul Oficial nr.1052 din 12 noiembrie 2004; 

2. PL-x 581/2020 - Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă 

a Guvernului nr.144/2020 privind unele măsuri pentru alocarea de fonduri 

externe nerambursabile necesare desfășurării în condiții de prevenție a 

activităților didactice aferente anului școlar 2020/2021 în contextul riscului 

de infecție cu coronavirus SARS-CoV-2; 

3. PL-x 594/2020 - Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii 

nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă, precum și pentru abrogarea 

Ordonanței Guvernului nr.41/2003 privind dobândirea și schimbarea pe cale 

administrativă a numelor persoanelor fizice. 

 

La lucrările comisiei au participat din partea Ministerului Afacerilor Interne - 

Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date, domnul comisar-



2 

 

șef de poliție Cătălin Giulescu - director și din partea Asociației Furnizorilor de Servicii 

de Certificare, domnul Constantin Burdun. 

Domnul președinte Cătălin Drulă a supus la vot ordinea de zi. Cu unanimitate de 

voturi ordinea de zi a fost aprobată. 

 

1. Plx nr. 393/2020 - Propunerea legislativă pentru completarea Legii 

nr.453/2004 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului 

nr.1/1999 privind regimul stării de asediu şi regimul stării de urgență, 

publicată în Monitorul Oficial nr.1052 din 12 noiembrie 2004 

 

 

Domnul președinte Cătălin Drulă a precizat că, în conformitate cu prevederile 

art.94 și 115 alin.(1) din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, Comisia pentru 

administrație publică şi amenajarea teritoriului și Comisia pentru tehnologia informației 

și comunicațiilor au fost sesizate spre dezbatere în fond, în procedură de urgență, cu 

propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.453/2004 pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă nr.1/1999 privind regimul stării de asediu şi regimul stării de 

urgenţă, publicată în Monitorul Oficial nr.1052 din 12 noiembrie 2004.  

În continuare domnul președinte Cătălin Drulă a dat cuvântul domnului Cătălin 

Giulescu director- Direcția pentru Evidența persoanelor și Administrarea Bazelor de 

Date, din Ministerul Afacerilor Interne, pentru a-și prezenta punctul de vedere cu privire 

la această inițiativă legislativă. 

 Domnul director a precizat că, MAI nu susține adoptare acestei inițiative 

legislative.  

Domnul președinte Cătălin Drulă a supus la vot propunerea legislativă pentru 

completarea Legii nr.453/2004 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului 

nr.1/1999 privind regimul stării de asediu şi regimul stării de urgență, publicată în 

Monitorul Oficial nr.1052 din 12 noiembrie 2004. Cu 8 voturi pentru și o abținere s-a 

hotărât adoptarea unui raport de respingere a propunerii legislative.  

 

2. PL-x 581/2020 - Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.144/2020 privind unele măsuri pentru alocarea 

de fonduri externe nerambursabile necesare desfășurării în condiții de 

prevenție a activităților didactice aferente anului școlar 2020/2021 în 

contextul riscului de infecție cu coronavirus SARS-CoV-2 

 

Domnul președinte Cătălin Drulă a precizat că, în conformitate cu prevederile 

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

Comisiei pentru tehnologia informației şi comunicațiilor, spre dezbatere și avizare, în 

procedură de urgență, proiectul de Lege pentru adoptarea Ordonanței de urgență a 



3 

 

Guvernului nr.144/2020 privind unele măsuri pentru alocarea de fonduri externe 

nerambursabile necesare desfășurării în condiții de prevenție a activităților didactice 

aferente anului școlar 2020/2021 în contextul riscului de infecție cu coronavirus SARS-

CoV-2.  

Domnul deputat Gheorghe-Dinu Socotar a menționat că este necesară  adoptarea 

acestei ordonanțe de urgență, dar că întreg procesul de licitație lasă foarte mult de dorit 

înregistrându-se întârzieri foarte mari în distribuirea acestor echipamente /dispozitive 

electronice mobile către elevi. 

Domnul președinte Cătălin Drulă a propus adoptarea unui aviz favorabil asupra 

acestui proiect de lege. Cu unanimitate de voturi (10 voturi pentru) propunerea domnului 

președinte a fost adoptată. 

 

3. PL-x 594/2020 - Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii 

nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă, precum și pentru abrogarea 

Ordonanței Guvernului nr.41/2003 privind dobândirea și schimbarea pe cale 

administrativă a numelor persoanelor fizice 

 

Domnul președinte Cătălin Drulă 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 și completarea Legii nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă, 

precum și pentru abrogarea Ordonanței Guvernului nr.41/2003 privind dobândirea și 

schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice.  

În continuare domnul președinte Cătălin Drulă a dat cuvântul domnului Cătălin 

Giulescu director- Direcția pentru Evidența persoanelor și Administrarea Bazelor de 

Date, din Ministerul Afacerilor Interne, pentru a-și prezenta punctul de vedere cu privire 

la acest proiect de lege. 

Domnul director a precizat că, prin prezentul proiect de lege se urmărește: 

armonizarea legislației în materia stării civile având în vedere influența factorului de 

extraneitate, în contextul existenței unor comunități mari de cetățeni români în statele 

membre ale Uniunii Europene; descentralizarea unor activități, prin transferul unor 

atribuții din competența autorităților administrației publice centrale, în cea a autorităților 

administrației publice locale, instituții mai apropiate de comunitate. 

Domnul Constantin Burdun din partea Asociației Furnizorilor de Servicii de 

Certificare a menționat că la art.6 alin.(3) și art.10 alin. (17) se prevede că actele de stare 

civilă se semnează electronic. În opinia sa această formulare este foarte generală și a 

propus înlocuirea ei cu actele de stare civilă se semnează cu semnătură electronică 

calificată.  

Reprezentantul Ministerului Afacerilor Interne a precizat că semnarea electronică 

se referă la transpunerea semnăturii olografe pe un document digital. 
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În continuare domnul președinte Cătălin Drulă a  propus adoptarea unui aviz 

favorabil asupra acestui proiect de lege. Cu unanimitate de voturi (12 voturi pentru) 

propunerea domnului președinte a fost adoptată. 

 

 

 

 

Președinte, 

Cătălin Drulă 


	Comisia pentru tehnologia informaţiei                                                            Bucureşti,

