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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor 
 

PROCES VERBAL 
al ședinței Comisiei din 26 octombrie 2020 

 
Lucrările ședinței Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor din data de 

26 octombrie 2020 s-au desfășurat online și au fost prezenți 10 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.440/2020 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgenţă a 
Guvernului nr.100/2020 pentru prorogarea termenului prevăzut la art.III 
alin.(3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.1/2020 privind unele 
măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative; 

2. PLx nr. 562/2020 - Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.120/2006 a monumentelor de for public; 

3. PLx nr. 578/2020 – Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgență 
a Guvernului nr.140/2020 pentru stabilirea unor măsuri privind utilizarea 
înscrisurilor în formă electronică în domeniile construcții, arhitectură și 
urbanism; 

4. PL-x 602/2020 – Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.152/2020 pentru modificarea și completarea unor acte 
normative în vederea extinderii categoriilor de plăți care pot fi efectuate prin 
intermediul Sistemului național electronic de plată online; 

5. PLx nr. 604/2020 -Proiect de Lege pentru acordarea de servicii medicale la 
distanță; 

6. PLx nr. 607/2020 – Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.458/2002 
privind calitatea apei potabile; 

7. Plx nr.631/2020 - Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de instituire a 
Fundației internaționale UE-ALC, semnat la Santo Domingo, la 25 octombrie 
2016. 

 
La lucrările comisiei au participat din partea Ministerului Afacerilor Externe, doamna 

Daniela Grigore Gîtman - Secretar de stat, din partea Ministerului Lucrărilor Publice, 
Dezvoltării și Administrației, domnul Horea Șarlea - Subsecretar de stat, din partea 
Ministerului Afacerilor Interne - Direcția Generală de Pașapoarte, doamna Cristina Cojocariu 
- Director General Adjunct, din partea Ordinului Arhitecților din România domnii: Alexandru 
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Găvozdea – președinte, Cristian Oprea – vicepreședinte, Andrei Nicoară - Colaborator OAR 
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.440/2020 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgenţă a 
Guvernului nr.100/2020 pentru prorogarea termenului prevăzut la art.III 
alin.(3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.1/2020 privind unele măsuri 
fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative 

 
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 buget, finanțe și bănci, Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor și 
Comisiei pentru muncă și protecție socială, spre dezbatere în fond, în procedură de urgență, 
proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.100/2020 pentru 
prorogarea termenului prevăzut la art.III alin.(3) din Ordonanța de urgență a Guvernului 
nr.1/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative. Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de ordonanță de urgență. Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale a avizat negativ proiectul 
de lege. Comisia pentru politică externă a avizat favorabil prezentul act normativ. Senatul, în 
calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în ședința din 21.07.2020. 
Proiectul de lege are ca obiect de reglementare prorogarea termenului prevăzut la art. III alin. 
(3) din Ordonanța de urgență  a Guvernului nr. 1/ 2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare și 
pentru modificarea și completarea unor acte normative. Prin prezentul act normativ se 
propune prorogarea termenului de încetare a detașărilor din sectorul privat de la data de 31 
august 2020 la data de 31 martie 2021. Prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 1/2020 
privind unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative 
s-a dispus, prin art. III alin. (1) și (3), ca, în cazul Ministerului Afacerilor Externe, detașările 
din sectorul privat să înceteze până la data de 31 august 2020, termen până la care MAE 
inițiază concursuri pentru ocuparea posturilor astfel vacantate, în condițiile legii.  

În continuare domnul președinte Cătălin Drulă a dat cuvântul doamnei Daniela 
Gîtman, Secretar de stat în cadrul Ministerului Afacerilor Externe, pentru a-și prezenta 
punctul de vedere cu privire la acest act normativ. 
 Doamna Secretar de stat a precizat că, prin prezentul act normativ se propune 
prorogarea termenului de încetare a detașărilor din sectorul privat de la data de 31 august 
2020 la data de 31 martie 2021. Personalul Ministerului Afacerilor Externe (MAE), care 
cuprinde personal diplomatic și consular, personal pe funcții de execuție specifice MAE, 
personal contractual și funcționari publici, prin atribuțiile și răspunderile ce îi revin, 
urmărește realizarea deplină a obiectivelor și intereselor României pe plan extern și protejarea 
eficientă a drepturilor și intereselor cetățenilor români la nivel internațional. Prin Ordonanța 
de urgență a Guvernului nr. 1/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea 
și completarea unor acte normative s-a dispus, ca în cazul Ministerului Afacerilor Externe, 
detașările din sectorul privat să înceteze până la data de 31 august 2020, termen până la care 
MAE trebuia să inițieze concursuri pentru ocuparea posturilor astfel vacantate, în condițiile 
legii. Deși au fost finalizate toate procedurile interne necesare, din cauza pandemiei de 
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COVID-19, MAE nu a putut iniția efectiv concursurile prevăzute de lege. În plus, potrivit art. 
27 alin.(3) din Legea nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea 
efectelor pandemiei de COVID-19, pe durata stării de alertă, în instituțiile și autoritățile 
publice se suspendă orice tip de concurs pentru ocuparea posturilor sau funcțiilor vacante și 
temporar vacante, cu excepția celor din sistemul sanitar și a celor a căror ocupare este 
necesară exclusiv pentru prevenirea și combaterea situației care a generat starea de alertă. În 
aceste condiții, termenul de 31 august 2020 pentru ocuparea posturilor prin concurs nu a 
putut fi respectat, iar încetarea detașărilor din sectorul privat, care semnifică un procent de 
27% din numărul total de salariați ai MAE, ar conduce la funcționarea defectuoasă sau 
blocarea activității MAE, în special a misiunilor diplomatice și oficiilor consulare din 
străinătate. 

Domnul președinte Cătălin Drulă a propus adoptarea unui raport preliminar de adoptare a 
proiectului de Lege pentru adoptarea OUG nr.100/2020, care va fi trimis Comisiei pentru 
buget, finanțe și bănci și Comisiei pentru muncă și protecție socială alături de care suntem 
sesizați în fond. Cu unanimitate de voturi (9 voturi pentru) propunerea domnului președinte a 
fost adoptată. 
 

2. PLx nr. 562/2020 - Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.120/2006 a monumentelor de for public 

 
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 avizare, proiectul de Lege pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.120/2006 a monumentelor de for public. Consiliul Legislativ și 
Consiliul Economic și Social au avizat favorabil inițiativa legislativă. Senatul a adoptat 
această inițiativă legislativă în ședința din 08.09.2020. Proiectul de lege are ca obiect de 
reglementare modificarea şi completarea Legii nr.120/2006. Potrivit expunerii de motive, 
iniţiativa legislativă aduce modificări referitoare la modul, procedura şi conţinutul plăcilor 
comemorative amplasate pe clădiri. Prin conținutul său normativ, proiectul de lege face parte 
din categoria legilor ordinare, iar în aplicarea prevederilor art.75 alin.(1) din Constituția 
României, Camera Deputaților este Cameră decizională. 

Domnul deputat Gheorghe-Dinu Socotar a precizat că, comisia noastră a fost sesizată 
pentru a aviza acest proiect de lege deoarece la pct.6 din proiect se prevede: ”6. După 
articolul 8 se introduce un nou articol, art.81, cu urătorul cuprins: Art.81. – (1) Fiecărei plăci 
comemorative i se alocă un cod cu răspuns rapid (QR) care va redirecționa utilizatorul către 
pagina dedicată a site-ului web prevăzut la alin. (2), ce va conține informații de specialitate 
și de identificare a personalității sau evenimentului marcat. (2) Ministerul Culturii creează, 
gestionează și actualizează baza de date și un site web public cu privire la plăcile 
comemorative amplasate conform dispozițiilor prezentei legi și ia măsurile necesare pentru 
alocarea codului prevăzut la alin. (1)” 

Domnul deputat Varujan Pambuccian a menționat că, pentru a asigura neutralitatea 
tehnologică, ar trebui înlocuită denumirea de cod cu răspuns rapid (QR) cu o denumire 
generală. 

Domnul președinte Cătălin Drulă a propus adoptarea unui aviz favorabil asupra 
acestui proiect de lege cu mențiunea de a înlocui la pct.6 sintagma cod cu răspuns rapid (QR) 
cu sintagma sistem standardizat de codare cu formă de bare bidimensionale, în vederea 
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asigurării neutralității tehnologice. Cu majoritate de voturi (6 voturi pentru și 3 abțineri) 
propunerea domnului președinte a fost adoptată. 
 

3. PLx nr. 578/2020 - Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.140/2020 pentru stabilirea unor măsuri privind utilizarea 
înscrisurilor în formă electronică în domeniile construcții, arhitectură și urbanism 
 

Domnul președinte Cătălin Drulă a precizat că, în conformitate cu prevederile art.94 și 
115 alin.(3) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Biroul permanent a trimis, Comisiei 
pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor, și Comisiei pentru administrație publică și 
amenajarea teritoriului, spre dezbatere în fond, în procedură de urgență, proiectul de Lege 
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.140/2020 pentru stabilirea unor 
măsuri privind utilizarea înscrisurilor în formă electronică în domeniile construcții, 
arhitectură și urbanism. Consiliul Legislativ și Comisia pentru industrii și servicii a avizat 
favorabil proiectul de lege, iar Senatul a adoptat proiectul de lege, în ședința din 21.09.2020.  
Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului a transmis un raport 
preliminar de adoptare a proiectului de lege în forma adoptată de Senat. Proiectul de lege are 
ca obiect de reglementare crearea cadrului necesar pentru stabilirea unor măsuri privind 
utilizarea înscrisurilor în formă electronică în domeniile construcții, arhitectură, urbanism în 
acord cu normele europene incidente. Prin prezentul act normativ se propune stabilirea unor 
măsuri privind utilizarea înscrisurilor în formă electronică în urbanism, arhitectură și 
construcții care să permită semnarea documentelor și asumarea acestora în formă digitală 
pentru parcurgerea online a întregului circuit procedural de planificare, proiectare, autorizare, 
execuție, recepție, punere în funcțiune a construcțiilor. Prezentul act normativ prevede 
utilizarea semnăturii electronice calificate pentru echivalența sa cu semnătura olografă 
împreună cu parafa sau ștampila profesională, precum și modul de particularizare a 
certificatului digital conform cu profesia/calificarea deținătorului, emitentul calificării, etc. 
Măsurile privesc introducerea posibilității de semnare cu semnătură electronică calificată (în 
loc de semnătură olografă și aplicarea ștampilei sau parafei profesionale pe exemplarul fizic) 
și depunere a documentațiilor de specialitate în domeniile urbanismului, arhitecturii și 
construcțiilor la autoritățile competente  în format digital. Potrivit prevederilor art.75 alin.(1) 
din Constituția României, Camera Deputaților este Cameră decizională. Domnul președinte a 
menționat că Ordinul Arhitecților din România a transmis o serie de observații la acest 
proiect de lege. 

În continuare domnul președinte Cătălin Drulă a dat cuvântul domnului Horea Șarlea 
Subsecretar de stat în cadrul Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, 
pentru a-și expune punctul de vedere cu privire la acest proiect de lege. 

 Domnul Subsecretar de stat Horea Șarlea a precizat că OUG nr.140/2020 face parte 
din actele normative care vizează digitalizarea și debirocratizare proceselor administrative, 
menționând că va avea un impact pozitiv asupra mediului de afaceri, asigurând continuitatea 
activităților agenților economici specializați în activități de planificare și proiectare, 
expertiză, verificare, consultanță, audit energetic pe perioada pandemiei. Toate documentele 
care până acum trebuiau depuse pe suport de hârtie vor putea fi trimise în format electronic 
semnate cu semnătură electronică calificată (în loc de semnătură olografă și aplicarea 
ștampilei sau parafei profesionale pe exemplarul fizic). În ceea ce privește observații le 
trimise de Ordinul Arhitecților din România, domnul Subsecretar de stat a precizat că a fost 
surprins de acestea, având în vedere că au avut loc numeroase dezbateri publice la care au 
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participat toți factorii interesați din domeniile reglementate, inclusiv reprezentanți ai 
Ordinului Arhitecților din România și a precizat că, Guvernul nu susține observațiile trimise 
de OAR.  

Domnul președinte Cătălin Drulă a prezentat observațiile trimise de Ordinul Arhitecților 
din România, iar în urma dezbaterilor acestea au fost respinse. 

În continuare domnul președinte Cătălin Drulă a precizat că la articolul 14 și 15 se 
prevede: ”Art.14. -Toate autoritățile competente cu gestionarea profesiilor reglementate, 
care intră sub incidența prezentei ordonanțe de urgență, vor actualiza, în termen de 60 de 
zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, actele subsecvente 
specifice domeniilor profesiilor reglementate, pentru punerea în aplicare a prevederilor 
prezentei ordonanțe de urgență. Art.15. -În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare 
a prezentei ordonanțe de urgență, Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și 
Administrației și Autoritatea pentru Digitalizarea României vor elabora norme tehnice de 
aplicare, care se aprobă prin ordin comun.” și a întrebat dacă aceste termene au fost 
respectate și au fost adoptate actele normative respective. 

Domnul Subsecretar de stat Horea Șarlea a precizat că normele tehnice sunt în curs de 
elaborare și vor fi adoptate în cel mai scurt timp posibil. 

În continuare domnul președinte Cătălin Drulă a propus adoptare raportului preliminar 
transmis de Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului. Cu unanimitate 
de voturi (10 voturi pentru) propunerea domnului președinte a fost adoptată. 

 
4. PL-x 602/2020 - Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.152/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative în 
vederea extinderii categoriilor de plăți care pot fi efectuate prin intermediul Sistemului 
național electronic de plată online 

 
Domnul președinte Cătălin Drulă a precizat că, în conformitate cu prevederile art.94 și 

115 alin.(3) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Biroul permanent a trimis, Comisiei 
pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor, spre dezbatere și avizare, în procedură de 
urgență, proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.152/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative în vederea extinderii 
categoriilor de plăți care pot fi efectuate prin intermediul Sistemului național electronic de 
plată online. Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de ordonanță de urgență, iar 
Senatul a adoptat proiectul de lege în ședința din 30.09.2020. Proiectul de lege are ca obiect 
de reglementare modificarea unor acte normative în vederea extinderii categoriilor de plăţi 
care pot fi efectuate prin intermediul Sistemului naţional electronic de plată online. 
Intervenţiile legislative vizează modificarea art.151 din Legea nr.248/2005, în scopul 
asigurării posibilităţii achitării contravalorii paşapoartelor direct în contul Companiei 
Naţionale „Imprimeria Naţională” - S.A., inclusiv prin intermediul Sistemului naţional 
electronic de plată online - SNEP, precum şi clarificarea unor operaţiuni subsecvente cum ar 
fi modalitatea de returnare a sumelor plătite eronat sau pentru care serviciul nu a mai fost 
prestat, precum şi termenele de returnare. De asemenea, proiectul vizează modificarea art.11 
din Ordonanţa Guvernului nr.195/2002, astfel încât să fie create premisele legale necesare 
pentru realizarea plăţilor pentru emiterea certificatelor de înmatriculare, a autorizaţiilor 
provizorii şi a permiselor de conducere direct în contul disponibil deschis pe numele Regiei 
Autonome Administraţia Patrimoniului de Stat. Prin conținutul său normativ, proiectul de 
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lege face parte din categoria legilor organice, iar în aplicarea prevederilor art.75 alin.(1) din 
Constituția României, Camera Deputaților este Cameră decizională. 

Domnul președinte Cătălin Drulă a dat cuvântul doamnei Cristina Cojocariu - 
Director General Adjunct în cadrul Direcției Generale de Pașapoarte pentru a-și expune 
punctul de vedere. 

Doamna Cristina Cojocariu a precizat că principalul impact al modificărilor propuse 
prin acest act normativ este transformarea digitală a relației dintre cetățeni, mediul de afaceri, 
pe de o parte, și autoritățile și instituțiile publice, pe de altă parte, concretizate în reducerea 
sau eliminarea timpului de așteptare pentru serviciile publice care implică o plată, facilitarea 
comunicării între sectorul public și cel privat, creșterea calității serviciilor oferite de entitățile 
din sectorul public, cât și de cele din sectorul privat care prestează diferite servicii destinate 
direct sau indirect publicului, precum și trasabilitatea realizării serviciilor publice. Impactul 
social direct vizează faptul că cetățenii își vor putea procura, mai rapid și mai ușor, 
documentele necesare exercitării dreptului la liberă circulație ca urmare a posibilității 
acestora  de a efectua plățile prin SNEP.  

În continuare 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. 

 
5. PLx nr. 604/2020 - Proiectul de Lege pentru acordarea de servicii medicale la 

distanță 
 
Domnul președinte Cătălin Drulă a precizat că, în conformitate cu prevederile art.94 și 

115 alin.(1) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Biroul permanent a trimis, Comisiei 
pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor, spre dezbatere și avizare, în procedură de 
urgență, proiectul de Lege pentru acordarea de servicii medicale la distanță. Consiliul 
Legislativ și Consiliul Economic și Social au avizat favorabil inițiativa legislativă. Senatul a 
adoptat această inițiativă legislativă în ședința din 30.09.2020. Proiectul de lege are ca obiect 
de reglementare stabilirea cadrului juridic şi instituțional, a măsurilor şi mecanismelor 
necesare în vederea asigurării acordării de servicii medicale la distanță, fără prezența fizică 
simultană a personalului sanitar şi pacientului, prin utilizarea tehnologiei informaţiei şi 
mijloacelor de comunicare electronică, în scopul prevenirii, îmbunătățirii sau menținerii stării 
de sănătate a pacienților. Prin conținutul său normativ, proiectul de lege face parte din 
categoria legilor ordinare, iar în aplicarea prevederilor art.75 alin.(1) din Constituția 
României, Camera Deputaților este Cameră decizională. 

În continuare domnul președinte Cătălin Drulă a dat cuvântul domnului deputat Corneliu-
Florin Buicu pentru a prezenta proiectul de lege, în calitate de inițiator. 

Domnul deputat Corneliu-Florin Buicu a menționat că unul dintre principalele beneficii 
ale implementării telemedicinei constă în accesibilitatea oferită atât pacientului, cât şi 
medicului în înfăptuirea actului medical, evitându-se astfel aglomerarea cabinetelor medicale, 
a sălilor de aşteptare din cadrul unităţilor medicale şi reducerea presiunii pe unităţile de 
primiri urgenţe. În asistența medicală primară, telemedicina poate fi de un real ajutor în 
situația în care pacientul are nevoie de o consultație medicală care nu reprezintă o urgență şi 
care nu face necesară deplasarea în vederea unui consult, din cauza distanței, a costurilor, a 
condițiilor meteorologice sau a imposibilității pacientului de a se deplasa.  
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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 (10 voturi pentru) propunerea 
domnului președinte a fost adoptată. 

 
6. PLx nr. 607/2020 - Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.458/2002 privind 

calitatea apei potabile 
 
 Domnul președinte Cătălin Drulă a precizat că, în conformitate cu prevederile art.94 și 
115 alin.(1) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Biroul permanent a trimis, Comisiei 
pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor, spre dezbatere și avizare, în procedură de 
urgență, proiectul de Lege pentru completarea Legii nr.458/2002 privind calitatea apei 
potabile. Consiliul Legislativ și Consiliul Economic și Social au avizat favorabil inițiativa 
legislativă, iar Senatul a adoptat această inițiativă legislativă în ședința din 30.09.2020. 
Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii nr.458/2002, 
în scopul îmbunătăţirii modului de informare a publicului cu privire la calitatea apelor 
potabile şi de îmbăiere, în special prin crearea unei aplicaţii de tip portal care să furnizeze 
datele colectate în timp util. Prin conținutul său normativ, proiectul de lege face parte din 
categoria legilor ordinare, iar în aplicarea prevederilor art.75 alin.(1) din Constituția 
României, Camera Deputaților este Cameră decizională. 
 În continuare 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. 

 
7. Plx nr.631/2020 - Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de instituire a 

Fundaţiei Internaţionale UE-ALC, semnat la Santo Domingo, la 25 octombrie 2016 
 
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 ratificarea 
Acordului de instituire a Fundației Internaționale UE-ALC, semnat la Santo Domingo, la 25 
octombrie 2016. Consiliul Legislativ a avizat favorabil inițiativa legislativă. Proiectul de lege 
are ca obiect de reglementare înființarea Fundației Internaționale UE-ALC, ca organizație 
internațională interguvernamentală, având personalitate juridică internațională, guvernată de 
dreptul internațional public. Fundația se va profila ca un important for de dezbatere asupra 
politicilor de cooperare bi-regională şi a temelor de actualitate în plan internațional, dar şi ca 
o platformă on-line, un depozit de informații privind dezbaterile şi proiectele realizate pe 
temele cele mai importante în planul politicii regionale şi internaționale, deosebit de utilă 
pentru mediul academic şi pentru specialiști. Totodată, va contribui la consolidarea 
parteneriatului între Uniunea Europeană şi statele sale membre, pe de o parte, şi Comunitatea 
Statelor Latinoamericane şi Caraibiene (CELAC), pe de altă parte. Prin conținutul său 
normativ, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare, iar în aplicarea 
prevederilor art.75 alin.(1) din Constituția României, Camera Deputaților este prima Cameră 
sesizată. 

În continuare domnul președinte Cătălin Drulă a dat cuvântul doamnei Daniela 
Gîtman, Secretar de stat în cadrul Ministerului Afacerilor Externe, pentru a-și prezenta 
punctul de vedere cu privire la acest act normativ. 
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 Doamna Secretar de stat a precizat că, la 25 octombrie 2016 a fost semnat la Santo 
Domingo, Acordul de instituire a Fundației Internaționale UE-ALC, care a confirmat 
dezvoltarea relațiilor dintre statele din Uniunea Europeană pe de o parte și cele din America 
Latină și Caraibe, pe de altă parte. Decizia creării fundației UE-ALC a fost luată în scopul 
consolidării relațiilor între aceste două regiuni. Aceasta a fost înființată oficial la Hamburg, în 
anul 2011, ca organizație non-guvernamentală reglementată de dreptul civil german, până la 
încheierea unui tratat internațional menit să o transforme într-o organizație internațională 
interguvernamentală, guvernată de dreptul internațional public. România a semnat acest tratat 
internațional, iar prin adoptarea legii de ratificare România îşi va exprima consimțământul de 
a deveni parte la acest tratat internațional şi va facilita intrarea în vigoare a Acordului. 
Fundația va fi finanțată prin contribuții voluntare. Până în prezent Acordul a fost ratificat de 
18 state din America Latină și Caraibe, 17 state membre ale Uniunii Europene și de Uniunea 
Europeană. 

În continuare 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. 

 
 
 
 

PREȘEDINTE, 
 

CĂTĂLIN DRULĂ 
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