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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

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

SINTEZA 
activităţii Comisiei din 3 decembrie 2019 

 
           La lucrările ședinței Comisiei  pentru tehnologia informației și comunicațiilor din 
data de 3 decembrie 2019  au  fost  prezenți 12 deputați: Cătălin Drulă, Popescu Mariana-
Venera, Popescu Pavel, Socotar Gheorghe-Dinu, Apjok Norbert, Cojocaru Petru-Bogdan, 
Pambuccian Varujan, Pop Andrei, Zainea Cornel, Zamfira Constantin-Cătălin. 
         Au fost absenţi: Cîtea Vasile, Dobrică Ionela Viorela, Anton Anton, Moldovan 
Sorin Dan, Petcu Toma-Florin, Sămărtinean Cornel-Mircea. 
        Domnul deputat Cîtea Vasile a fost înlocuit de către dl.deputat Vișan George-
Gabriel, iar doamna deputat Dobrică Ionela Viorela a fost înlocuită de către dl.deputat 
Mircea Florin. 
          Lucrările ședințelor au fost conduse de domnul deputat Cătălin Drulă,  președinte 
al Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor. 
         La lucrările Comisiei au participat, în calitate de invitați, din partea Ministerului 
Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor domnul Sergiu Mateiu – director DSI, 
domnul Eugen Rujoiu – director Juridic, domnul Adrian Găvruța – Secretar General și 
doamna Parasca Raluca - consilier asistent, din partea din partea Ministerului de Interne 
domnul Caștu Bogdan - Șef serviciu IGPR, din partea Autorității Naționale pentru 
Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM) domnul Eduard Lovin – 
vicepreședinte, domnul Marius Săceanu - Director și doamna Cătălina Dobre - Șef 
serviciu Direcția Juridică, din partea Serviciului de Telecomunicații Speciale domnul 
Chiuța Sorin - Șef Direcție și doamna Lămăjanu Angelica - Șef Direcție, din partea 
Asociației Operatorilor Mobili din România (AOMR) doamna Ema Manolache – Project 
Manager, din partea Asociației Furnizorilor de Servicii de Certificare (AFSC) domnii 
Burdun Constantin și Adrian Floarea, din partea Consiliul Investitorilor Străini (FIC) 
domnul Radu Burnete și doamna Roxana Nistor, din partea Camerei de Comerț Româno-
Americane (AmCham) domnul Paul Dudău și domnul Andrei Nicoară – consultant 
independent. 
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                  Pe ordinea de zi a ședinței s-au aflat: 
 

1. PLx nr. 403/2019 -  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de 
urgență a Guvernului nr.46/2019 privind operarea Sistemului de avertizare a 
populaţiei în situaţii de urgenţă „RO-ALERT”; 

2. PLx nr. 422/2019 - Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de 
urgență a Guvernului nr.62/2019 pentru modificarea și completarea 
Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/2008 privind organizarea și 
funcționarea Sistemului național unic pentru apeluri de urgență și pentru 
completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.111/2011 privind 
comunicațiile electronice; 

3. Plx.468/2019 - Propunerea legislativă privind instituirea sistemului „Alertă 
Copil”; 

4. Plx nr.181/2019 -  Propunerea legislativă privind stabilirea unor măsuri de 
punere în aplicare a Regulamentului (UE) nr.910/2014 al Parlamentului 
European şi al Consiliului din 23 iulie 2014 privind identificarea electronică 
şi serviciile de încredere pentru tranzacţiile electronice pe piaţa internă, de 
abrogare a Directivei 1999/93/CE şi de stabilire a modalităţilor de accesare a 
serviciilor publice on-line; 

5. PLx nr. 475/2019 -  Proiectul de Lege privind identificarea electronică şi 
serviciile de încredere pentru tranzacţiile electronice. 
 
1. PLx nr. 403/2019 -  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de 

urgență a Guvernului nr.46/2019 privind operarea Sistemului de 
avertizare a populaţiei în situaţii de urgenţă „RO-ALERT”; 

 
         Domnul  președinte  Cătălin  Drulă a precizat că în conformitate cu prevederile art. 
95 și 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Comisia pentru administrație publică și 
amenajarea teritoriului, Comisia pentru tehnologia informației și comunicațiilor și 
Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională, au fost sesizate, spre 
dezbatere în fond, în procedură de urgență, cu proiectul de Lege pentru aprobarea 
Ordonanței de urgență a Guvernului nr.46/2019 privind operarea Sistemului de avertizare 
a populaţiei în situaţii de urgenţă „RO-ALERT”. Consiliul Legislativ și Comisia pentru 
drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale au avizat favorabil iniţiativa 
legislativă. Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat iniţiativa legislativă în 
şedinţa din 25 septembrie 2019, iar Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 
      Reprezentanții Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor au 
menționat că susțin adoptarea Ordonanței de urgență a Guvernului în forma adoptată de 
Senat. 
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        Reprezentanții Serviciului de Telecomunicații Speciale au menționat că susțin 
adoptarea actului normativ în forma adoptată de Senat. 
        Domnul Eduard Lovin vicepreședinte ANCOM a precizat că prin Ordonanța de 
urgență a Guvernului nr.72/2017 privind implementarea Sistemului de avertizare a 
populației în situații de urgență „ROALERT” s-a aprobat implementarea pe teritoriul 
României a Sistemului RO-ALERT, astfel că, în aplicarea acesteia, a fost realizată 
achiziția și au fost recepționate echipamentele hardware, aplicațiile software și serviciile 
de instalare și punere în funcțiune a sistemului. 
         Domnul deputat Varujan Pambuccian a întrebat dacă în prezentul act normativ este 
prevăzută obligativitatea de a organiza campanii de informare a populației cu privire la 
acest serviciu. 
          Reprezentanții Serviciului de Telecomunicații Speciale au menționat că articolele 9 
și 10 din prezentul act normativ conțin prevederi cu privire la organizarea campaniilor de 
informare a populației privind existența și funcționarea Sistemului RO-ALERT. 
          În continuare domnul președinte Cătălin Drulă a supus la vot adoptarea proiectului 
de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.46/2019 privind 
operarea Sistemului de avertizare a populaţiei în situaţii de urgenţă „RO-ALERT” fără 
amendamente. Cu majoritate de voturi (9 voturi pentru și 3 abțineri) propunerea 
domnului președinte a fost adoptată. 
 

2. PLx nr. 422/2019 - Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de 
urgență a Guvernului nr.62/2019 pentru modificarea și completarea 
Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/2008 privind organizarea și 
funcționarea Sistemului național unic pentru apeluri de urgență și pentru 
completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.111/2011 privind 
comunicațiile electronice 

 
 Domnul președinte Cătălin Drulă a precizat că în conformitate cu prevederile art. 
95 și 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Comisia pentru tehnologia informaţiei 
şi comunicaţiilor, Comisia juridică, de disciplină și imunități și Comisia pentru industrii 
și servicii au fost sesizate, spre dezbatere în fond în procedură de urgență, cu proiectul de 
Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.62/2019 pentru 
modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/2008 privind 
organizarea și funcționarea Sistemului național unic pentru apeluri de urgență și pentru 
completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.111/2011 privind comunicațiile 
electronice. Consiliul Legislativ, Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele 
minorităților și Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului au avizat 
favorabil iniţiativa legislativă. Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat 
iniţiativa legislativă în şedinţa din 2 octombrie 2019, iar Camera Deputaţilor este Cameră 
decizională. 
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          Reprezentanții  Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor au 
solicitat amânarea dezbaterilor asupra proiectului de lege până la definitivarea punctului 
de vedere al Guvernului asupra acestui inițiative legislative. 
       Domnul  deputat  Varujan Pambuccian a propus amânarea dezbaterii proiectului de 
lege până la pronunțarea Curții Constituționale. 
       În continuare domnul președinte Cătălin Drulă a supus la vot propunerea domnului 
deputat Varujan Pambuccian. Cu unanimitate de voturi (12 voturi pentru) propunerea 
domnului deputat Varujan Pambuccian a fost adoptată. 
 

3. Plx.468/2019 - Propunerea legislativă privind instituirea sistemului 
„Alertă Copil” 

 
            Domnul președinte Cătălin Drulă a precizat că în conformitate cu prevederile art. 
95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Comisia pentru tehnologia informaţiei şi 
comunicaţiilor, Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională și Comisia 
pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă au fost sesizate, spre dezbatere în fond 
cu propunerea legislativă privind instituirea sistemului „Alertă Copil. Consiliul Legislativ 
și  Consiliul Economic și Social au avizat favorabil iniţiativa legislativă, iar Camera 
Deputaţilor este Prima Cameră sesizată. 
           Reprezentantul Ministerului Afacerilor Interne a precizat că nu a fost definitivat 
punctul de vedere al Guvernului cu privire la această inițiativă legislativă și a solicitat o 
amânare a dezbaterilor pentru două săptămâni. 
 Domnul președinte Cătălin Drulă a supus la vot solicitarea Ministerului Afacerilor 
Interne. Cu unanimitate de voturi (12 voturi pentru) solicitarea Ministerului Afacerilor 
Interne a fost adoptată. 
 

4. Plx nr.181/2019 -  Propunerea legislativă privind stabilirea unor măsuri 
de punere în aplicare a Regulamentului (UE) nr.910/2014 al 
Parlamentului European şi al Consiliului din 23 iulie 2014 privind 
identificarea electronică şi serviciile de încredere pentru tranzacţiile 
electronice pe piaţa internă, de abrogare a Directivei 1999/93/CE şi de 
stabilire a modalităţilor de accesare a serviciilor publice on-line; 

5. PLx nr. 475/2019 -  Proiectul de Lege privind identificarea electronică şi 
serviciile de încredere pentru tranzacţiile electronice. 

 
Domnul președinte Cătălin Drulă a precizat că cele două inițiative legislative au 

același obiect de reglementare, respectiv stabilirea regimului juridic al semnăturii 
electronice, al sigiliului electronic şi al înscrisurilor în formă electronică, precum şi al 
condiţiilor furnizării de servicii de certificare a semnăturilor electronice ca urmarea a 
intrării în vigoare a  Regulamentului (UE) nr.910/2014 al Parlamentului European şi al 
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Consiliului  din 23 iulie 2014 privind identificarea electronică şi serviciile de încredere 
pentru tranzacţiile electronice pe piaţa internă şi de abrogare a Directivei 1999/CE. 
         Reprezentanții Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor au 
solicitat amânarea dezbaterilor asupra acestor inițiative legislative având în vedere că nu 
a fost definitivat punctul de vedere al Guvernului cu privire la acestea. 
         Reprezentanții Asociației Furnizorilor de Servicii de Certificare (AFSC) au precizat 
că nu sunt de acord cu aceste propuneri legislative decât în măsura în care ele vor suferi 
modificări. Intenția de a oferi aceeași valoare juridică tuturor tipurilor de semnătură 
electronică (calificată, avansată, simplă) este în total dezacord cu obiectivele urmărite de 
Regulamentul UE nr. 910/2014, prin care s-a stabilit că numai înscrisurile care au atașată 
o semnătură electronică calificată au efectele juridice ale unui înscris sub semnătură 
privată. 
        Domnul deputat Gheorghe-Dinu Socotar a menționat că prețul certificatului calificat 
pentru semnătura electronică este destul de ridicat și ar fi bine ca Guvernul să elibereze 
tuturor cetățenilor astfel de certificate prin cartea electronică de identitate care ar deveni 
astfel un instrument modern de autentificare a cetățenilor în raport cu serviciile 
administrative ale statului. 
        În continuare domnul președinte Cătălin Drulă a solicitat reprezentanților 
Guvernului să își definitiveze cât mai repede un punct de vedere cu privire la cele două 
inițiative legislative. 
 
 
 

Președinte, 
Cătălin Drulă 
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