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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 
Comisia pentru tehnologia informaţiei                                                            Bucureşti, 
şi comunicaţiilor              15 septembrie 2020 
                                                                                                              

   SINTEZA 
activităţii Comisiei din 15 septembrie 2020 

Online 
 

   Lucrările ședinței Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor din 
data de  15 septembrie 2020 s-au desfășurat online și au fost prezenți 11 deputați: Zainea 
Cornel, Cîtea Vasile, Dobrică Ionela Viorela,  Popescu  Pavel, Socotar Gheorghe-Dinu, 
Anton Anton, Cojocaru Petru-Bogdan, Cătălin Drulă, Moldovan Sorin Dan, Pop Andrei, 
Zamfira Constantin-Cătălin. Au fost absenți: Popescu Mariana-Venera, Apjok Norbert,  
Pambuccian Varujan, Sămărtinean Cornel-Mircea. 
           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. PL-x nr.426/2020 - Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.97/2020 pentru implementarea unor măsuri de simplificare 

administrativă în domeniul protecţiei sociale, precum şi pentru acordarea unor 

drepturi şi beneficii de asistenţă socială în domeniile de activitate în care se menţin 

restricţii; 

2. PLx nr. 455/2020 - Proiect de Lege pentru modificarea art.16 din Legea 

nr.62/2019 privind activitatea consulară; 

3. PLx nr.466/20202 - Proiect de Lege pentru respingerea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.111/2020 privind modificarea şi completarea Legii 

nr.129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării 

terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, 

pentru completarea art.218 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.99/2006 
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privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, precum şi pentru 

completarea art.12 alin.(5) din Legea nr.237/2015 privind autorizarea şi 

supravegherea activităţii de asigurare şi reasigurare. 

 
La lucrările Comisiei au participat din partea Oficiului Național de Prevenire și 

Combatere a Spălării Banilor, doamna Dimache Emilia – Șef Serviciu Juridic. 
Domnul președinte Cornel Zainea a supus la vot ordinea de zi. Cu unanimitate de 

voturi ordinea de zi a fost aprobată. 
 

1. PL-x nr.426/2020 - Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.97/2020 pentru implementarea unor măsuri de simplificare 
administrativă în domeniul protecţiei sociale, precum şi pentru acordarea unor 
drepturi şi beneficii de asistenţă socială în domeniile de activitate în care se menţin 
restricţii 

 
Domnul președinte Cornel Zainea 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.97/2020 pentru implementarea unor măsuri de simplificare administrativă 
în domeniul protecţiei sociale, precum şi pentru acordarea unor drepturi şi beneficii de 
asistenţă socială în domeniile de activitate în care se menţin restricţii.  

În continuare domnul președinte Cornel Zainea a propus adoptarea unui aviz 
favorabil asupra acestui proiect de lege. Cu majoritate de voturi (9 voturi pentru și o 
abținere) propunerea domnului președinte a fost adoptată. 

 
2. PLx nr. 455/2020 - Proiect de Lege pentru modificarea art.16 din Legea 

nr.62/2019 privind activitatea consulară 
 
Domnul președinte Cornel Zainea a precizat că, în conformitate cu prevederile 

art.94 din Regulamentul Camerei Deputaților, Biroul permanent a trimis, Comisiei pentru 
tehnologia informației şi comunicațiilor, spre dezbatere și avizare, proiectul de Lege 
pentru modificarea art.16 din Legea nr.62/2019 privind activitatea consulară.  

În continuare domnul președinte Cornel Zainea a dat cuvântul domnului senator 
Mihail Radu-Mihai pentru a prezenta inițiativa legislativă în calitate de inițiator. 

Domnul senator Mihail Radu-Mihai a precizat că această inițiativă legislativă își 
propune să îmbunătățească calitatea serviciilor efectuate în rețeaua consulară prin oferirea 
posibilității cetățenilor de utilizare a unor mijloace informatice de feedback în 
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interacțiunea lor cu misiunile diplomatice și consulare. Feedback-ul colectat va putea fi 
folosit pentru evaluarea activității misiunilor diplomatice și oficiilor consulare și 
îmbunătățirea acesteia, acolo unde este cazul. Proiectul de lege prevede obligația de a lua 
în considerare orice tip de feedback scris (electronic sau pe hârtie) în evaluarea calitativă 
și cantitativă a activității consulare desfășurate de către misiunile diplomatice și oficiile 
consulare ale României în străinătate. 

Domnul președinte Cornel Zainea a propus adoptarea unui aviz favorabil asupra 
acestui proiect de lege. Cu unanimitate de voturi (10 voturi pentru) propunerea domnului 
președinte a fost adoptată. 

 
3. PLx nr.466/20202 - Proiect de Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă 

a Guvernului nr.111/2020 privind modificarea şi completarea Legii nr.129/2019 
pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum 
şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, pentru completarea 
art.218 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.99/2006 privind instituţiile de 
credit şi adecvarea capitalului, pentru modificarea şi completarea Legii nr.207/2015 
privind Codul de procedură fiscală, precum şi pentru completarea art.12 alin.(5) din 
Legea nr.237/2015 privind autorizarea şi supravegherea activităţii de asigurare şi 
reasigurare. 

 
Domnul președinte Cornel Zainea 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 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.111/2020 privind modificarea şi completarea Legii nr.129/2019 pentru 
prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative, pentru completarea art.218 din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea 
capitalului, pentru modificarea şi completarea Legii nr.207/2015 privind Codul de 
procedură fiscală, precum şi pentru completarea art.12 alin.(5) din Legea nr.237/2015 
privind autorizarea şi supravegherea activităţii de asigurare şi reasigurare.  

În continuare domnul președinte Cornel Zainea a dat cuvântul doamnei Emilia 
Dimache reprezentant al Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor 
pentru a-și prezenta punctul de vedere. 

Doamna Emilia Dimache a precizat că Ordonanța de urgență a Guvernului 
nr.111/2020 transpune total în legislaţia naţională Directiva (UE) 2018/843 a 
Parlamentului European și a Consiliului din 30 mai 2018 de modificare a Directivei (UE) 
2015/849 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau 
finanțării terorismului, precum și de modificare a Directivelor 2009/138/CE și 
2013/36/UE. Prin prezentul act normativ se introduc noi concepte și definiții pentru 
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moneda virtuală și furnizor de portofel digital și se introduce în sfera entităților 
raportoare furnizorii de servicii de schimb între monede virtuale și monede fiduciare și 
furnizorii de portofele digitale. De asemenea, se introduce obligația autorizării și/sau 
înregistrării furnizorilor de servicii de schimb între monede virtuale și monede fiduciare 
și a furnizorilor de portofele digitale. Prin OUG nr.111/2020 se realizează consolidarea 
legislativă a existenței unui mecanism național de prevenire și combatere a spălării 
banilor/finanțării terorismului (format din totalitatea instituțiilor cu competențe în 
domeniu). Mecanismul menționat reprezintă o cerință internațională cuprinsă atât în 
Standardele FATF, cât și în Directiva 2015/849. 

Domnul președinte Cornel Zainea a menționat că Senatul a adoptat o lege de 
respingere a OUG nr.111/2020. 

Reprezentantul Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor a 
precizat că a fost o greșeală respingerea de către Senat a OUG nr. 111/2020. Directiva 
(UE) nr.2018/843 trebuia transpusă în legislația națională până la data de 10 ianuarie 
2020. Având în vedere că acest lucru nu s-a întâmplat, Comisia Europeană a comunicat 
autorităților române scrisoarea de punere în întârziere având ca obiect declanșarea unei 
acțiuni în constatarea neîndeplinirii obligațiilor (INFRINGEMENT) pentru 
necomunicarea măsurilor naționale de transpunere a Directivei (UE) 2018/843. Dacă 
această ordonanță de urgență va fi respinsă Comisia Europeană va sesiza Curtea de 
Justiție a Uniunii Europene cu privire la faptul că România nu și-a îndeplinit obligația de 
a comunica măsurile de transpunere a directivei și Romania riscă să fie amendată sub 
forma plății unei sume forfetare. 

Domnul deputat Gheorghe-Dinu Socotar a propus amânarea dezbaterilor pe 
marginea acestui proiect de lege pentru o ședință viitoare. 

Domnul președinte Cornel Zainea a supus la vot propunerea domnului deputat 
Gheorghe-Dinu Socotar. Cu unanimitate de voturi (10 voturi pentru) propunerea 
domnului deputat Gheorghe-Dinu Socotar a fost adoptată. 

 
 

 
 

 
Președinte, 

Cornel Zainea 
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