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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

            Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor 
 
 

PROCES VERBAL 
al şedinţei Comisiei din 11 februarie 2020 

 
La lucrările ședinței Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor din data 

de 11 februarie 2020 au fost prezenți 13 deputați. 
 Lucrările ședinței au fost conduse de domnul deputat Cornel Zainea președinte al 
Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor. 
 La lucrările Comisiei au participat din partea Autorității pentru Digitalizarea 
României domnul Ioan Sabin Sărmaș - președinte.  

 
 Pe ordinea de zi a ședinței s-au aflat: 
 

1. PLx nr.112/2019 - Proiectul Legii manualului şcolar; 
2. PLx nr. 461/2019 - Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.297/2018 privind Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară şi pentru 
abrogarea Ordonanţei Guvernului nr.89/2000 privind unele măsuri pentru 
autorizarea operatorilor şi efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de 
Garanţii Reale Mobiliare; 

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

4. PLx nr.4/2020 - Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.4/2020 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei 
publice centrale şi pentru modificarea 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 
  
 Având în vedere că reprezentanții Ministerului Educației și Cercetării nu au fost 
prezenți la ședință domnul președinte Cornel Zainea a propus amânarea dezbaterii proiectului 
de lege. Cu majoritate de voturi (1 vot împotrivă) propunerea domnului președinte a fost 
adoptată. 
 

2. PLx nr.461/2019 - Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.297/2018 privind Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară şi pentru 
abrogarea Ordonanţei Guvernului nr.89/2000 privind unele măsuri pentru 
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autorizarea operatorilor şi efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de 
Garanţii Reale Mobiliare 

 
 Domnul președinte Cornel Zainea a propus amânarea dezbaterii proiectului de 
lege având în vedere că Guvernul nu a transmis un punct de vedere cu privire la 
această inițiativă legislativă, iar la reprezentanții Ministrului Justiției nu au fost 
prezenți la ședință. Cu unanimitate de voturi propunerea domnului președinte a fost 
adoptată. 

 
 

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

 
 Domnul președinte Cornel Zainea a propus amânarea dezbaterii proiectului de lege 
având în vedere că reprezentanții Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri nu 
au fost prezenți la ședință. Cu unanimitate de voturi propunerea domnului președinte a fost 
adoptată. 

 
4. PLx nr.4/2020 - Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.4/2020 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei 
publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative 

 
Domnul președinte Cornel Zainea a precizat că în temeiul dispoziţiilor art. 95 și 114 

din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Comisia pentru tehnologia informaţiei şi 
comunicaţiilor și Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului au fost 
sesizate, spre dezbatere în fond, în procedură de urgență, cu proiectul de Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.4/2020 privind stabilirea unor măsuri la 
nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative. Consiliul 
Legislativ a avizat favorabil proiectul ordonanței de urgență, cu observații și propuneri, iar  
Camera Deputaţilor este prima Cameră sesizată. Ordonanța de urgență are ca obiect de 
reglementare stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice centrale şi modificarea 
unor acte normative, respectiv, a Legii nr.362/2018 privind asigurarea unui nivel comun 
ridicat de securitate a rețelelor și sistemelor informatice, cu modificările și completările 
ulterioare. Astfel, se stabilește o singură autoritate de stat în domeniul societăţii 
informaţionale – Autoritatea pentru Digitalizarea României, prin preluarea atribuţiilor, 
responsabilităţilor şi structurilor aferente de la Ministerul Transporturilor, Infrastructurii şi 
Comunicaţiilor. De asemenea, se prevede ca Secretariatul General al Guvernului să preia de 
la Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale, rolul de a realiza politica 
Guvernului în domeniul securităţii cibernetice, urmând ca acesta să stabilească la nivel 
naţional strategiile şi politicile publice în domeniul securităţii cibernetice şi să aibă în 
coordonare Institutul Naţional de Cercetare - Dezvoltare în Informatică – ICI Bucureşti.  
 În continuare domnul președinte Cornel Zainea a dat cuvântul domnului deputat Pavel 
Popescu pentru a-și expune punctul de vedere cu privire la acest proiect de lege. 
 Domnul deputat Pavel Popescu a precizat că OUG nr.68/2019 privind stabilirea unor 
măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor 
acte normative, prevede în ceea ce privește domeniul comunicațiilor și societății 
informaționale înființarea Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor prin 
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preluarea activităților și structurilor Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale. 
Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor preia în întregime unitățile din 
coordonarea și subordonarea Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale și 
unitățile la care acest minister îndeplinește atribuțiile pe care statul român le are în calitate de 
acționar. Tot în această ordonanță se prevede că, în cadrul aparatului de lucru al Guvernului 
se înființează Autoritatea pentru Digitalizarea României, structură cu personalitate juridică, în 
coordonarea prim-ministrului, prin preluarea activității în domeniul digital și a structurilor 
specializate în acest domeniu de la Agenția pentru Agenda Digitală a României din 
subordinea Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale, care se desființează. În 
esență, deci, prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului 68/2019 desființează Ministerul 
Comunicațiilor și Societății Informaționale prin comasare cu Ministerul Transporturilor, iar 
noua instituție, Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor - MTIC, preia 
toate atribuțiile și activitățile MCSI, inclusiv atribuțiile de unică autoritate de stat în domeniul 
societății informaționale. În paralel, Agenția pentru Agenda Digitală a României - AADR se 
reorganizează în Autoritatea pentru Digitalizarea României – ADR, care preia, prin această 
reorganizare, doar activitățile și atribuțiile AADR. Astfel, există Ministerul Transporturilor, 
Infrastructurii și Comunicațiilor care îndeplinește rolul de autoritate de stat în domeniul 
societății informaționale și Autoritatea pentru Digitalizarea României cu atribuții 
operaționale, preluate de la Agenția pentru Agenda Digitală a României și care este cea 
desemnată prin programul de guvernare să îndeplinească rolul central în aparatul de stat în 
materie de tehnologia informației. Dată fiind această situație contradictorie, indusă atât de 
cadrul normativ, la nivel de legislație primară, cât și de așteptările legitime ale sectorului 
public, sectorului privat și societății civile în ceea ce privește digitalizarea României, a apărut 
un blocaj instituțional cu efecte asupra bugetelor, personalului, proiectelor, avizelor asupra 
proiectelor, reglementării, acțiunilor de control etc. Atât Ministerul Transporturilor, 
Infrastructurii și Comunicațiilor, cât și Autoritatea pentru Digitalizarea României și 
Secretariatul General al Guvernului se află în imposibilitatea de a-și promova spre aprobarea 
Guvernului propriile hotărâri pentru organizare și funcționare, nefiind clarificată chestiunea 
atribuțiilor și activităților care țin de domeniul societății informaționale. Prin urmare a fost 
nevoie de acest act normativ care să stabilească explicit o singură autoritate de stat în 
domeniul tehnologiei informației, societății informaționale și a cadrului naţional de 
interoperabilitate – Autoritatea pentru Digitalizarea României, prin preluarea atribuțiilor, 
responsabilităților, activităților și structurilor aferente de la Ministerul Transporturilor, 
Infrastructurii și Comunicațiilor. Totodată, Secretariatul General al Guvernului a preluat de la 
Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale rolul de a realiza politica Guvernului 
în domeniul securităţii cibernetice și stabilește la nivel național strategiile și politicile publice 
în domeniul securității cibernetice. Centrul Național de Răspuns la Incidente de Securitate 
Cibernetică - CERT-RO urmează a fi finanțat prin bugetul Secretariatului General al 
Guvernului până la data de 31 decembrie 2021, iar după această dată din venituri proprii. 
Totodată, Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică - ICI București trece în 
coordonarea Secretariatului General al Guvernului. 
 Domnul deputat Dinu Gheorghe Socotar a menționat că desființarea Ministerului 
Comunicațiilor și Societății Informaționale a fost o greșeală deoarece sectorul IT&C este unul 
foarte important și cu pondere mare în PIB. Înființarea unui singure autorități în domeniul 
tehnologiei informației, societății informaționale și a cadrului naţional de interoperabilitate 
este un lucru bun având în vedere problemele întâmpinate cu interoperabilitatea sistemelor 
din administrația publică, dar preluarea de către Secretariatul General al Guvernului, care are 
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un rol mai mult administrativ și nu tehnic, a atribuțiilor cu privire la realizarea politicii 
Guvernului în domeniul securităţii cibernetice și stabilirea la nivel național a strategiilor și 
politicilor publice în domeniul securității cibernetice nu este o idee bună. 
 Domnul deputat Pavel Popescu a precizat că s-a optat pentru această formulă pentru o 
mai bună funcționalitate a domeniului.  
 În continuare domnul președinte Cornel Zainea a dat cuvântul domnului Ioan Sabin 
Sărmaș președinte al Autorității pentru Digitalizarea României. 
 Domnul Ioan Sabin Sărmaș a precizat că prin prezentul act normativ se stabilește o 
singură autoritate de stat în domeniul tehnologiei informației, societății informaționale și a 
cadrului naţional de interoperabilitate – Autoritatea pentru Digitalizarea României, prin 
preluarea atribuțiilor, responsabilităților, activităților și structurilor aferente de la Ministerul 
Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor. Autoritatea pentru Digitalizarea României 
vizează atingerea unor obiective printre care se numără: digitalizarea sectorului public, 
dezvoltarea şi asigurarea interoperabilităţii între autorităţile şi instituţiile publice, dezvoltarea 
sistemelor de autentificare informatică şi interconectarea sistemelor informatice publice, 
dezvoltarea serviciilor publice electronice, implementarea și operarea la nivel naţional a 
sistemelor informatice care furnizează servicii de eGuvernare, asigurarea securităţii 
cibernetice pentru sectorul public, implementarea inteligenţei artificiale în sectorul public. 
ADR va primi finanţare integral de la bugetul de stat, prin Secretariatul General al 
Guvernului. Încasările obţinute din tarifele practicate de Autoritate vor fi virate integral la 
bugetul de stat. 
 Domnul deputat Cătălin Drulă a întrebat dacă pe inițiativele legislative referitoare la 
tehnologia informației și societatea informațională Autoritatea pentru Digitalizarea României 
va emite puncte de vedere și care este punctul de vedere cu privire la inițiativele legislative 
referitoare la semnătura electronică, trei la număr, care se află în dezbatere parlamentară 
așteptând punctul de vedere al Guvernului. 
 Domnul Ioan Sabin Sărmaș a precizat că trebuie digitalizat atât sectorul public, cât și 
sectorul privat, iar implementarea proiectului pentru identitatea digitală a cetățenilor este una 
dintre priorități.  
 Domnul deputat Sorin Moldovan a menționat că inițiativele legislative privind 
semnătura electronică nu se află pe ordinea de zi a ședinței comisiei și nu fac obiectul 
dezbaterii. Obiectul dezbaterii îl reprezintă OUG nr. 4/2020.  
 Domnul deputat Cătălin Drulă a precizat că dezbaterile cu privire la semnătura 
electronică fac parte din discuțiile firești într-o comisie parlamentară în baza contorului pe 
care îl exercită Parlamentul asupra Guvernului. 
 În continuare domnul președinte Cornel Zainea a supus la vot proiectul de Lege 
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.4/2020 privind stabilirea unor 
măsuri la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative. 
Cu 2 voturi pentru și 11 abțineri membrii comisiei au hotărât respingerea proiectului de lege 
și întocmirea unui raport preliminar care va fi transmis Comisiei pentru administrație publică 
și amenajarea teritoriului, comisie alături de care se va întocmi raportul final. 
  În încheiere domnul deputat Sorin Moldovan a menționat că nu au avut loc dezbateri 
cu privire la prevederile OUG nr. 4/2020 așa cum era pe ordinea de zi, ci s-a discutat despre 
semnătura electronică. 

 
PREȘEDINTE, 
Cornel Zainea 
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