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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

Comisia pentru tehnologia informaţiei                                                            Bucureşti, 

şi comunicaţiilor                      9 iunie 2020 

                                                                                                              

   SINTEZA 

activităţii Comisiei din 9 iunie 2020 

Online 

 

   Lucrările ședinței Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor din 

data de  9 iunie 2020 s-au desfășurat online și au fost prezenți 15 deputați: Zainea Cornel, 

Cîtea Vasile, Dobrică Ionela Viorela, Popescu Mariana-Venera, Popescu  Pavel, Socotar 

Gheorghe-Dinu, Anton Anton,  Apjok Norbert, Cojocaru Petru-Bogdan, Cătălin Drulă, 

Moldovan Sorin Dan, Pambuccian Varujan, Pop Andrei, Sămărtinean Cornel-Mircea, 

Zamfira Constantin-Cătălin.  

           Lucrările ședinței au fost conduse de domnul deputat Cornel Zainea președinte al 

Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor. 

  

Pe ordinea de zi a ședinței s-au aflat: 

 

1. PLx nr. 271/2020- Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă 

a Guvernului nr.73/2020 privind desemnarea Serviciului de Telecomunicaţii 

Speciale ca integrator de servicii de comunicaţii critice destinate autorităţilor 

publice cu atribuţii în managementul situaţiilor de urgenţă; 

2. PLx nr. 256/2020 – Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã 

a Guvernului nr.38/2020 privind utilizarea înscrisurilor în formă electronică 

la nivelul autorităţilor şi instituţiilor publice. 

 

La lucrările Comisiei au participat din partea Serviciului de Telecomunicații 

Speciale, domnul Mihai Mădălin -Adjunct Tehnic al Directorului General STS, din partea 

Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicații, domnul Secretar de stat 

Viorel Grigoraș, din partea Autorității pentru Digitalizarea României, domnul Sabin 

Sărmaș – președinte, din partea Asociației Furnizorilor de Servicii de Certificare, domnul 

Constantin Burdun și din partea Asociației Patronale a Industriei de Software și Servicii, 

domnul Mihai Cazacu. 
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Domnul președinte Cornel Zainea a propus suplimentarea ordinii de zi cu un 

punct de diverse. Cu unanimitate de voturi ordinea de zi suplimentată a fost aprobată. 

 

1. PLx nr. 271/2020- Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă 

a Guvernului nr.73/2020 privind desemnarea Serviciului de Telecomunicaţii 

Speciale ca integrator de servicii de comunicaţii critice destinate autorităţilor 

publice cu atribuţii în managementul situaţiilor de urgenţă 

 

Domnul președinte Cornel Zainea a menționat că, Comisia pentru apărare, ordine 

publică și siguranță națională a transmis un raport preliminar de adoptare a proiectului de 

lege cu un amendament admis și a subliniat că, comisia noastră a solicitat un punct de 

vedere Consiliului Suprem de Apărare a Țării cu privire la acest amendament care până la 

începerea ședinței nu a sosit. 

Reprezentantul MTIC a precizat că în contextul internațional actual, inclusiv 

situația epidemiologică actuală, dar și al schimbărilor climatice, în vederea asigurării unui 

management unitar și eficient privind prevenirea şi gestionarea situațiilor de urgență, se 

impune luarea unor măsuri de către instituțiile cu rol în managementul situațiilor de 

urgență. O măsură importantă în acest sens o constituie asigurarea accesului la servicii de 

comunicații electronice critice pentru instituțiile şi autorităţile publice cu rol în 

managementul situaţiilor de urgenţă, de către Serviciul de Telecomunicaţii Speciale, în 

calitate de integrator.  

Reprezentantul STS a precizat că susține adoptarea proiectului de lege și a 

subliniat că în ceea ce privește amendamentul adoptat de membrii Comisiei de apărare, 

ordine publică și siguranță națională consideră oportun punctul de vedere al CSAT pe 

acesta. 

Domnul deputat Pavel Popescu a menționat că amendamentul a fost adoptat cu 

unanimitate de voturi a membrilor prezenți în Comisia de apărare, ordine publică și 

siguranță națională și vizează infrastructurile critice ale statului român din domeniul 

comunicațiilor electronice pe care le protejează. 

Domnul deputat Cătălin Drulă a precizat că acest amendament este neclar așa cum 

este formulat și afectează dreptul de proprietate a companiilor asupra acțiunilor. De 

asemenea, acest amendament nu se încadrează în obiectul de reglementare al ordonanței 

de urgență.  

Domnul deputat Pavel Popescu a propus adoptarea raportului preliminar de 

adoptare a proiectului de lege cu amendamentul admis transmis de Comisia de apărare, 

ordine publică și siguranță națională. 

Domnul președinte Cornel Zainea a supus la vot amendamentul transmis de 

Comisia de apărare, ordine publică și siguranță națională. Cu 3 voturi pentru, 2 voturi 

împotrivă și 9 abțineri amendamentul a fost respins. 
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 În continuare domnul președinte Cornel Zainea a supus la vot adoptarea unui 

raport preliminar de adoptare a proiectului de lege în forma trimisă de Guvern. Cu 3 

voturi pentru și 8 abțineri raportul nu a fost adoptat. 

 Domnul președinte Cornel Zainea a precizat că în această situație trebuie 

convocată o ședință comună cu, Comisia de apărare, ordine publică și siguranță națională 

pentru a se putea întocmi raportul final. 

 

2. PLx nr. 256/2020 – Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã 

a Guvernului nr.38/2020 privind utilizarea înscrisurilor în formă electronică 

la nivelul autorităţilor şi instituţiilor publice 

 

Domnul președinte Cornel Zainea a precizat că, Comisia pentru administrație 

publică și amenajarea teritoriului a transmis un raport preliminar de adoptare a proiectului 

de lege cu amendamente admise și amendamente respinse. De asemenea și domnul 

deputat Gheorghe-Dinu Socotar a depus amendamente. 

Domnul deputat Andi Grosaru a subliniat că având în vedere că pe ordinea de zi a 

comisiei se află PLx 256/2020 - Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de 

urgență a Guvernului nr. 38/2020 privind utilizarea înscrisurilor în formă electronică la 

nivelul autorităților şi instituțiilor publice, iar PLx 241/2020 se referă la semnătura 

electronică, proiect în strânsă legătură cu cel anterior, a solicitat amânarea discutării 

acestuia sau suplimentarea ordinii de zi cu PLx 241/2020 pentru a fi discutate împreună. 

Domnul președinte Cornel Zainea a precizat că cele două proiecte de lege au 

obiecte de reglementare diferite și a dat cuvântul domnului Sabin Sărmaș – președintele 

Autorității pentru Digitalizarea României pentru a-și expune punctul de vedere. 

Domnul Sabin Sărmaș a precizat că susține raportul preliminar transmis de 

Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului, având în vedere că 

amendamentul cu privire la eliminarea alin.(3) al articolului 5 din OUG nr.38/2020 a fost 

respins. 

Domnul președinte Cornel Zainea a precizat că în raportul preliminar primit de 

la Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului este un amendament 

admis prin care alineatul 3 al articolului 5 din OUG 38/2020 se abrogă. 

Domnul Sabin Sărmaș a precizat că nu are forma raportului de la Comisia pentru 

administrație publică și amenajarea teritoriului și a solicitat amânarea dezbaterilor pentru 

a putea studia raportul. 

Domnul deputat Bogdan Cojocaru a precizat că personal nu este de acord ca 

semnătura avansată să fie echivalentă cu semnătura olografă.  

Domnul deputat Cătălin Drulă a menționat că amendamentele adoptate de 

Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului fac ca obiectivele 

ordonanței de urgență să nu mai poată fi atinse și a propus amânarea dezbaterilor pentru o 
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săptămână pentru ca Autoritatea pentru Digitalizarea României să vină cu un punct de 

vedere cu privire la aceste amendamente. 

 Domnul deputat Gheorghe-Dinu Socotar a menționat că își retrage amendamentul 

având în vedere că alineatul (3) al articolului 5 din OUG nr. 38/2020 a fost abrogat de 

către Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului. 

 Domnul președinte Cornel Zainea a supus la vot propunerea domnului deputat 

Cătălin Drulă de amânare a dezbaterii pe marginea acestui proiect de lege. Cu 9 voturi 

pentru și un vot împotrivă  propunerea domnului deputat Cătălin Drulă a fost adoptată. 

 

 

3. Diverse.  

 

Domnul președinte Cornel Zainea a precizat că, Comisia pentru tehnologia 

informației și comunicații a primit de la Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și 

Comunicații o adresă prin care se solicită desemnarea unui reprezentant, din partea 

Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor, în Grupul de lucru 5G pentru 

identificarea măsurilor strategice și tehnice cheie din setul de instrumente al UE pentru 

atenuarea eficace a riscurilor și asigurarea securității rețelelor 5G necesare a fi 

implementate de România, respectiv pentru elaborarea raportului privind punerea în 

aplicare a acestora la nivel național. 

În continuare  domnul președinte Cornel Zainea a precizat că se va trimite MTIC o 

adresă în care se va specifica că membrii Comisiei pentru tehnologia informației și 

comunicațiilor l-au desemnat ca reprezentat în Grupul de lucru 5G pe domnul deputat 

Pavel Popescu și că solicită o a doua poziție de membru pentru care a fost desemnată 

doamna deputat Ionela Dobrică. 

 

 

Președinte, 

Cornel Zainea 
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