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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

            Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor 
 

PROCES VERBAL 

al şedinţei Comisiei din 29 mai 2019 

La lucrările ședinței Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor din data 
de 29 martie 2019 au fost prezenți 8 deputați. 
 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.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; 

2. PLx nr.112/2019 - Proiectul Legii manualului şcolar; 
3. PLx nr.239/2019 - Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr.19/2019 pentru modificarea şi completarea unor acte normative. 
 
 La lucrările comisiei au participat, în calitate de invitați din partea Ministerului 
Afacerilor Interne domul Mihai Valentin Bobescu – Subsecretar de stat, din partea Autorității 
Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM) domnul Eduard 
Lovin - Vicepreședinte, domnul Bogdan Iana - Vicepreședinte și domnul Marius Săceanu – 
Director Direcția juridică, din partea Asociației Operatorilor Mobili din România (AOMR) 
domnul Mihai Constantin - Director Executiv, doamna Andreea Albina – Manager 
Reglementare Orange România și domnul Mihai Tărniceanu – Manager Vodafone și din 
partea Asociației Române a Băncilor doamna Gabriela Folcuț - Director. 
 

1. 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 

 
 Domnul președinte Cătălin Drulă a menționat că 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 a mai fost discutat într-o ședința anterioară a Comisiei 
fiind amânată luarea unei decizii cu privire la această inițiativă legislativă.  
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 În continuare domnul președinte Cătălin Drulă a precizat că, între timp, Comisia a fost 
sesizată pentru dezbatere cu proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr.19/2019 pentru modificarea şi completarea unor acte normative – PLx 
239/2019, proiect de lege care modifică Ordonanța de urgență a Guvernului nr.114/2018. Prin 
urmare cele două proiecte de lege trebuie dezbătute împreună și a propus respingerea celor 
două ordonanțe de urgență, respectiv adoptarea unui raport preliminar de adoptarea a celor 
două proiecte de lege cu amendamente la titlul și la articolul unic astfel: 
- pentru 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 la titlul 
legii în loc de Lege pentru adoptarea Ordonanţei de urgenţă 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 în 
Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă 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, iar la Articolul unic în loc 
de Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.114/2018 din 28 decembrie 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, 
publicată în Monitorul  Oficial  al   României, Partea I, nr.1116 din 29 decembrie 2018, Se 
respinge Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.114/2018 din 28 decembrie 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, publicată în 
Monitorul  Oficial  al   României, Partea I, nr.1116 din 29 decembrie 2018, iar 
-pentru proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.19/2019 
pentru modificarea şi completarea unor acte normative la titlul legii în loc de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.19/2019 privind modificarea şi 
completarea unor acte normative în Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.19/2019 privind modificarea şi completarea unor acte normative, iar la 
Articolul unic în loc de Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.19/2019 din 29 
martie 2019 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, publicată în Monitorul  
Oficial  al   României, Partea I, nr.245 din 29 martie 2019, Se respinge Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.19/2019 din 29 martie 2019 pentru modificarea şi completarea unor 
acte normative, publicată în Monitorul  Oficial  al   României, Partea I, nr.245 din 29 martie 
2019. 
 Domnul președinte Cătălin Drulă a supus la vot adoptarea unui raport preliminar de 
adoptarea a proiectului 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 
cu amendamente admise. Cu 7 voturi pentru și 1 abținere membrii Comisiei au hotărât 
adoptarea unui raport preliminar de adoptarea a acestei inițiative legislative cu amendamente 
admise. 
 În continuare domnul președinte a supus la vot adoptarea unui raport preliminar de 
adoptarea a proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului 
nr.19/2019 pentru modificarea şi completarea unor acte normative cu amendamente admise. 
Cu 7 voturi pentru și 1 abținere membrii Comisiei au hotărât adoptarea unui raport preliminar 
de adoptarea a acestei inițiative legislative cu amendamente admise. 
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2. PLx nr.112/2019 - Proiectul Legii manualului şcolar. 
  
 Având în vedere că reprezentanții Ministerului Educației Naționale nu au fost prezenți 
la dezbateri domnul președinte Cătălin Drulă a propus amânarea dezbaterilor pe marginea 
acestui proiect de lege. Cu unanimitate de voturi propunerea domnului președinte Cătălin 
Drulă a fost adoptată. 
 
 

Președinte, 
Cătălin Drulă 


	Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor
	PROCES VERBAL

