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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

            Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor 
 
 

PROCES VERBAL 
al şedinţei Comisiei din 4 februarie 2020 

 
La lucrările ședinței Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor din data 

de 4 februarie 2020 au fost prezenți 10 deputați. 
 Lucrările ședinței au fost conduse de domnul deputat Cătălin Drulă președinte al 
Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor. 

 La lucrările Comisiei au participat din partea Ministerului Justiției doamnele 
Dumbravă Bianca – consilier ministru, Barbu Mihaela – consilier juridic și Rotaru Carmen - 
consilier juridic. 

 
 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. Diverse. 
 

 Având în vedere că reprezentanții Ministerului Educației și Cercetării și ai 
Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri nu au fost prezenți la ședință 
domnul președinte Cătălin Drulă a propus amânarea dezbaterii proiectului Legii manualului 
şcolar (PLx nr.112/2019) și al proiectului de Lege privind incubatoarele și acceleratoarele de 
afaceri (PLx 628/2019). Cu unanimitate de voturi 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 autorizarea operatorilor şi efectuarea înscrierilor în Arhiva 
Electronică de Garanţii Reale Mobiliare 
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 Domnul președinte Cătălin Drulă a precizat că în temeiul dispoziţiilor art. 95 din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, Comisia pentru tehnologia informaţiei a fost sesizată, 
spre dezbatere și avizare, cu 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. Camera Deputaților 
este Cameră decizională, Consiliul Economic și Social și Consiliul Legislativ au avizat 
favorabil inițiativa legislativă, iar Senatul a adoptat inițiativa legislativă în ședința din 
09.10.2019. Proiectul de lege se încadrează în categoria legilor ordinare și are ca obiect de 
reglementare modificarea şi completarea Legii nr.297/2018 privind Registrul Național de 
Publicitate Mobiliară și pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.89/2000 privind unele 
măsuri pentru autorizarea operatorilor și efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de 
Garanții Reale Mobiliare, în vederea organizării Autorităţii de Supraveghere a Registrului 
Naţional de Publicitate Mobiliară în subordinea Ministerului Justiţiei. Atribuţiile Ministerului 
Justiţiei, în calitate de Autoritate de Supraveghere se exercită printr-un compartiment distinct, 
cu atribuţii privind exclusiv Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară, aflat în coordonarea 
directă a ministrului Justiţiei. 
 În continuare domnul președinte Cătălin Drulă a dat cuvântul reprezentanților 
Ministerului Justiției pentru a-și prezenta punctul de vedere cu privire la acest proiect de lege. 
 Reprezentanții Ministerului Justiției au precizat că Guvernul nu a elaborat încă un 
punct de vedere cu privire la acest proiect de lege, dar Ministerul Justiției a transmis 
Departamentului pentru Relația cu Parlamentul un punct de vedere prin care nu susține 
adoptarea acestei inițiative legislative. 
 Având în vedere că Guvernul nu a transmis un punct de vedere cu privire la acest 
proiect de lege domnul președinte Cătălin Drulă a propus amânarea dezbaterii. Cu 
unanimitate de voturi propunerea domnului președinte a fost adoptată. 
 
 

4.Diverse 
 
 Grupul parlamentar al USR a solicitat înlocuirea domnului deputat Cătălin Drulă din 
funcția de președinte al Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor cu domnul 
deputat Cornel Zainea. Cu unanimitate de voturi solicitarea Grupului parlamentar al USR a 
fost aprobată. 

 
 

PREȘEDINTE, 
Cătălin Drulă 
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