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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 
Comisia pentru tehnologia informaţiei                                                            Bucureşti, 
şi comunicaţiilor                3 septembrie 2019 
                                                                                                              

SINTEZA 
activităţii Comisiei din 3 septembrie 2019 

 
La lucrările ședinței Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor din 

data de 3 septembrie  2019 au fost prezenți 11 deputați: Drulă Cătălin, Dobrică Ionela 
Viorela, Popescu Pavel, Socotar Gheorghe-Dinu, Apjok Norbert, Moldovan Sorin Dan,  
Pop Andrei, Sămărtinean Cornel-Mircea, Zainea Cornel, Zamfira Constantin-Cătălin. 
          Au fost absenţi: Cîtea Vasile, Popescu Mariana-Venera, Anton Anton, Pambuccian 
Varujan,  Petcu Toma-Florin, Simonis Alfred-Robert.  
         Domnul deputat Cîtea Vasile a fost înlocuit de către domnul deputat Cojocaru 
Petru-Bogdan. 
           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.252/2019 - Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de 
urgență a Guvernului nr.26/2019 pentru modificarea şi completarea unor 
acte normative; 

2. PLx nr.304/2019 - Proiectul de Lege privind serviciile de plată şi pentru 
modificarea unor acte normative; 

3. PLx nr.305/2019- Proiectul de Lege privind activitatea de emitere de monedă 
electronică; 

4. COM (2019) 168 - Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, 
Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor: 
Cum construim încrederea cetăţenilor într-o inteligenţă artificială centrată 
pe factorul uman. 
 

        La lucrările Comisiei au participat, în calitate de invitați, din partea Ministerului  
Finanțelor Publice doamnele Niculescu Rodica – consilier superior și Peicu Geta – 
consilier, din partea Băncii Naționale a României domnul Culcea Cristian – referent de 
specialitate și doamnele Stănică Florina Adriana - expert și Micu Raluca - șef serviciu, 
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din partea Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor doamna Răduț Laura – 
consilier, iar din partea Mastercard domnul Bogdan Pătru.   
 

1. PLx nr.252/2019 - Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de 
urgență a Guvernului nr.26/2019 pentru modificarea şi completarea unor 
acte normative 
 

 Domnul președinte Cătălin Drulă a precizat că în conformitate cu prevederile 
art.95 și 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Biroul permanent a trimis, Comisiei 
pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor, spre avizare în procedură de urgență, 
proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.26/2019 
pentru modificarea şi completarea unor acte normative. Proiectul de lege are ca obiect de 
reglementare modificarea şi completarea Legii nr.52/2011 privind exercitarea unor 
activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, a Legii nr.227/2015 privind Codul 
fiscal, a Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, precum şi a Legii 
nr.53/2003 - Codul muncii. Printre modificări se numără: înfiinţarea Registrului 
electronic de evidenţă a zilierilor, la data de 20 decembrie 2019, ca singura modalitate de 
transmitere a datelor privind evidenţa zilierilor, precum şi includerea unor noi 
activităţi/domenii de activitate, în cuprinsul categoriilor de activităţi în care se poate 
presta muncă cu caracter necalificat, ocazional. Se propune eliminarea remuneraţiilor 
zilierilor din categoria veniturilor exceptate de la plata contribuţiei de asigurări sociale. 
De asemenea, sunt vizate modificări cu privire la perioada în care zilierii beneficiază de 
calitatea de asigurat în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi acordarea unui 
concediu de odihnă suplimentar, plătit, de trei zile pentru salariatele care urmează o 
procedură de fertilizare „in vitro”. Consiliul Legislativ și Consiliul Economic și Social au 
avizat favorabil inițiativa legislativă. Senatul a adoptat proiectul de lege în ședința din 
28.05.2019. Prin obiectul său de reglementare proiectul de lege face parte din categoria 
legilor organice, iar Camera Deputaților este Cameră decizională. 
           Domnul președinte Cătălin Drulă a propus adoptarea unui aviz favorabil asupra 
acestui proiect de lege. Cu unanimitate de voturi (11 voturi pentru) propunerea domnului 
președinte a fost adoptată. 
 

2. PLx nr.304/2019 - Proiectul de Lege privind serviciile de plată şi pentru 
modificarea unor acte normative 
 

 Domnul președinte Cătălin Drulă a precizat că în conformitate cu prevederile 
art.95 și 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Biroul permanent a trimis, Comisiei 
pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor, spre avizare în procedură de urgență, 
proiectul de Lege privind serviciile de plată şi pentru modificarea unor acte normative. 
Proiectul de lege are ca obiect reglementarea condiţiilor de acces la activitatea de prestare 
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a serviciilor de plată, supravegherea prudenţială a instituţiilor de plată şi a furnizorilor 
specializaţi în servicii de informare cu privire la conturi, regimul privind transparenţa 
pentru condiţii şi cerinţe de informare privind serviciile de plată, precum şi drepturile şi 
obligaţiile corespunzătoare ale utilizatorilor serviciilor de plată şi ale prestatorilor de 
servicii de plată, în contextul prestării de servicii de plată cu titlu profesional, urmând a 
se abroga actuala reglementare în domeniu, respectiv Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.113/2009. Prin acest proiect de lege se transpune parţial Directiva (UE) nr.2015/2366 a 
Parlamentului European şi a Consiliului din 25 noiembrie 2015 privind serviciile de plată 
în cadrul pieţei interne, de modificare a Directivelor 2002/65/CE, 2009/110/CE şi 
2013/64/UE şi a Regulamentului (UE) nr. 1093/2010 şi de abrogare a Directivei 
2007/64/CE. Prin acest act normativ se transpune în legislaţia naţională  prevederile 
Directivei (UE) 2015/2366, respectiv crearea unui cadru legal care să țină cont de  
evoluția pieței. Proiectul reglementează condiţiile de acces la activitatea de prestare a 
serviciilor de plată, supravegherea prudenţială a instituţiilor de plată, regimul privind 
transparenţa pentru condiţii şi cerinţe de informare privind serviciile de plată, precum şi 
drepturile şi obligaţiile corespunzătoare ale utilizatorilor serviciilor de plată şi ale 
prestatorilor de servicii de plată în contextul prestării de servicii de plată cu titlu 
profesional. Consiliul Legislativ și Consiliul Economic și Social au avizat favorabil 
inițiativa legislativă. Senatul a adoptat inițiativa legislativă în ședința din 26.06.2019. 
Prin obiectul său de reglementare proiectul de lege face parte din categoria legilor 
organice, iar Camera Deputaților este Cameră decizională. 
 Domnul președinte Cătălin Drulă a propus adoptarea unui aviz favorabil asupra 
acestui proiect de lege. Cu unanimitate de voturi (11 voturi pentru) propunerea domnului 
președinte a fost adoptată. 
 

3. PLx nr.305/2019- Proiectul de Lege privind activitatea de emitere de 
monedă electronică 
 

 Domnul președinte Cătălin Drulă a precizat că în conformitate cu prevederile 
art.95 și 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Biroul permanent a trimis, Comisiei 
pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor, spre avizare în procedură de urgență, 
proiectul de Lege privind activitatea de emitere de monedă electronică. Consiliul 
Legislativ a avizat favorabil inițiativa, iar Senatul a adoptat inițiativa legislativă în ședința 
din 26.06.2019.  Prin obiectul său de reglementare proiectul de lege face parte din 
categoria legilor organice, iar Camera Deputaților este Cameră decizională. Proiectul de 
lege are ca obiect reglementarea condiţiilor de acces la activitatea de emitere de monedă 
electronică, a condiţiilor de desfăşurare a activităţii de prestare de servicii de plată de 
către instituţiile emitente de monedă electronică, a supravegherii prudenţiale a acestor 
instituţii, precum şi stabilirea regimului privind răscumpărarea monedei electronice.  
Termenul de transpunere a Directivei (UE) 2015/2366 în legislaţia naţională este 13 
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ianuarie 2018. 
 Domnul președinte Cătălin Drulă a propus adoptarea unui aviz favorabil asupra 
acestui proiect de lege. Cu unanimitate de voturi (11 voturi pentru) propunerea domnului 
președinte a fost adoptată. 
 

4. COM (2019) 168 - Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, 
Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul 
Regiunilor: Cum construim încrederea cetăţenilor într-o inteligenţă 
artificială centrată pe factorul uman 
 

 Domnul președinte Cătălin Drulă a precizat că în conformitate cu prevederile art. 
170 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 informaţiei şi comunicaţiilor a fost sesizată, în data de 30.05.2019, pentru 
examinare în fond și întocmirea unui proiect de opinie cu,  Comunicarea Comisiei către 
Parlamentul European, Consiliul European, Consiliul, Comitetul Economic și Social și 
Comitetul Regiunilor - Cum construim încrederea cetăţenilor într-o inteligenţă artificială 
centrată pe factorul uman -  COM (2019)168. În urma Strategiei europene privind 
inteligența artificială, publicată în aprilie 2018, Comisia a înființat Grupul de experți la 
nivel înalt privind inteligența artificială format din 52 de experți independenți, 
reprezentând mediul academic, industria și societatea civilă care are misiunea de a 
elabora orientări în materie de etică în ceea ce privește IA, precum și de a pregăti un set 
de recomandări pentru o politică mai amplă referitoare la IA. Totodată, a fost înființată 
Alianța europeană în domeniul inteligenței artificiale, o platformă multilaterală deschisă, 
cu peste 2 700 de membri, care să ofere o gamă mai variată de observații pentru 
activitatea grupului de experți la nivel înalt privind IA. Grupul de experți la nivel înalt 
privind IA a publicat o primă versiune a orientărilor în materie de etică în 
decembrie 2018. În urma unei consultări cu părțile interesate și a întâlnirilor cu 
reprezentanții statelor membre, grupul de experți privind IA a transmis Comisiei un 
document revizuit în martie 2019. Orientările elaborate de grupul de experți la nivel înalt 
privind IA la care se referă prezenta comunicare valorifică în special activitatea Grupului 
european pentru etică în domeniul științei și al noilor tehnologii și a Agenției pentru 
Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene. Abordarea Comisiei este trilaterală: 
instituirea unor cerințele-cheie pentru o inteligență artificială de încredere, demararea 
unei etape-pilot la scară largă pentru părțile interesate și depunerea de eforturi în vederea 
ajungerii la un consens internațional în ceea ce privește dezvoltarea unei inteligențe 
artificiale centrate pe factorul uman. 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3362_ro.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3362_ro.htm
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/high-level-expert-group-artificial-intelligence
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/high-level-expert-group-artificial-intelligence
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         În continuare domnul președinte Cătălin Drulă a propus adoptarea unui proiect de 
opinie favorabil asupra acestei comunicări. Cu unanimitate de voturi (11 voturi pentru) 
propunerea domnului președinte a fost adoptată. 

 
 

PREȘEDINTE, 
Cătălin Drulă 
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