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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

            Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor 
 
 

PROCES VERBAL 
al şedinţei Comisiei din 25 februarie 2020 

 
La lucrările ședinței Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor din data 

de 25 februarie 2020 au fost prezenți 14 deputați. 
 Lucrările ședinței au fost conduse de domnul deputat Cornel Zainea președinte al 
Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor. 
 La lucrările comisiei au participat din partea Inspectoratului General pentru Situații de 
Urgență, domnul Dănăilă Daniel - Șef serviciu, din partea Ministerului Transporturilor, 
Infrastructurii și Comunicațiilor doamna Raluca Parasca – consilier și domnul Sergiu Mateiu 
– Director, din partea Ministerului Finanțelor Publice doamna Toma Gheorghița - Șef 
serviciu, din partea Asociației Operatorilor Mobili din România (AOMR) domnul Liviu 
Popescu – consultant și din partea Asociației Române a Băncilor (ARB) domnul Florin 
Dănescu – Președinte Executiv și doamna Cati Ursu – Director Executiv. 
 
 Pe ordinea de zi a ședinței s-au aflat: 
 

1. PLx nr.112/2019 - Proiectul Legii manualului şcolar; 
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 628/2019 - Proiectul de Lege privind incubatoarele și acceleratoarele de 
afaceri; 

4. PLx nr.93/2019 - Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr.114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor 
publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte 
normative şi prorogarea unor termene; 

5. PLx.14/2020 - Proiectul de Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.1/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea 
și completarea unor acte normative; 

6. Diverse. 
  
 Domnul președinte Cornel Zainea a supus la vot ordinea de zi. Cu unanimitate de 
voturi ordinea de zi a fost aprobată. 
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1. PLx nr.112/2019 - Proiectul Legii manualului şcolar 

  
Domnul președinte Cornel Zainea a menționat că dezbaterea acestui proiect de lege a 

fost amânată de mai multe ori din cauza lipsei reprezentanților Ministerului Educației. 
Proiectul de lege are ca obiect de reglementare regimul manualului şcolar de bază în 
învăţământul preuniversitar. În ceea ce privește domeniul de activitate al comisiei noastre 
sunt puține prevederi în proiectul de lege. Domnul președinte a menționat că a studiat 
proiectul de lege, iar una dintre prevederi cu care nu este de acord este cea cuprinsă în 
articolul 10, respectiv ”Manualele școlare admise și aprobate prin ordin al ministrului 
educației naționale în urma evaluării sunt publicate pe platforma www.manuale.edu.ro, cu 
acordul scris al autorilor/coautorilor, în vederea stabilirii tirajului”, deoarece nu se poate 
stabili tirajul manualelor școlare doar în urma publicării pe platforma www.manuale.edu.ro. 
În continuare domnul președinte a propus avizarea negativă a proiectului de lege. Cu 
majoritate de voturi (11 voturi pentru și o abținere) 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 Cornel Zainea a precizat că, 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. În 12 septembrie 2019 Avocatul Poporului a formulat o excepție de 
neconstituționalitate cu privire la OUG 62/2019 pentru modificarea și completarea OUG 
nr.34/2008 privind organizarea si funcționarea Sistemului național unic pentru apeluri de 
urgență și pentru completarea OUG nr.111/2011 privind comunicațiile electronice, iar în data 
de 18 februarie 2020 Curtea Constituțională a constatat că ordonanța de urgență nr.62/2019 
este neconstituțională în ansamblul său. 
 În continuare domnul președinte Cornel Zainea a dat cuvântul reprezentantului 
Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU). 

Reprezentantul IGSU a precizat că Ordonanța de urgență a Guvernului nr.62/2019 a 
fost declarată neconstituțională de către Curtea Constituțională în ansamblul său. 
 Domnul deputat Pavel Popescu a menționat că, Curtea Constituțională s-a pronunțat 
pe formă și nu pe fond, precizând că Guvernul nu a motivat în cuprinsul actului normativ 
situația extraordinară a cărei reglementare nu putea fi amânată și nici urgența reglementării. 
Achiziționarea cartelelor prepay pe baza unui act de identitate se realizează în multe state din 
Uniunea Europeană, acest lucru îmbunătățind relația dintre instituții și cetățeni în gestionarea 
situațiilor de urgență. 

http://www.manuale.edu.ro/
http://www.manuale.edu.ro/
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 Domnul deputat Cătălin Drulă a precizat că OUG nr.62/2019 are două articole. 
Articolul I prevede crearea cadrului necesar implementării unor mijloace suplimentare de 
localizare a apelantului la numărul unic de urgenţă 112, iar Articolul II instituirea obligaţiei 
colectării de către furnizorii serviciilor de telefonie destinate publicului, la puncte mobile, a 
datelor de identificare ale utilizatorului final al cartelei SIM care utilizează servicii de 
telefonie pentru care plata se realizează în avans, în scopul reducerii incidenţei apelurilor 
abuzive efectuate de către apelanţi care nu pot fi identificaţi, cât şi al gestionării situaţiilor de 
urgenţă. Având în vedere că, Curtea Constituțională a declarat OUG nr.62/2019 
neconstituțională în ansamblul său soluția legislativă cea mai bună este preluarea prevederilor 
referitoare la implementarea mijloacelor suplimentare de localizare a apelantului la numărul 
unic de urgenţă 112 ca amendamente la proiectul de Lege pentru modificarea art.32 din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.34/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului 
național unic pentru apeluri de urgenţă - PLx nr.341/2019, iar achiziționarea de cartele 
preplătite pe baza unui act de identitate să facă obiectului unei alte inițiative legislative. 
Domnul deputat Cătălin Drulă a precizat, de asemenea, că a depus amendamente la PLx 
nr.341/2019 care cuprind prevederi referitoare la implementarea mijloacelor suplimentare de 
localizare a apelantului la numărul unic de urgenţă 112, la Comisia pentru tehnologia 
informaţiei şi comunicaţiilor și Comisia pentru industrii și servicii, comisii sesizate în fond, 
iar membrii Comisiei pentru industrii și servicii au adoptat amendamentele și urmează să 
transmită Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor un raport preliminar.  
 În continuare domnul președinte Cornel Zainea a propus adoptarea unui raport 
preliminar de adoptare a Proiectului 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, cu amendamente admise care cuprind respingerea OUG 
nr.62/2019 și a legii de adoptare a OUG nr.62/2019 votată de Senat. Cu unanimitate de voturi 
(14 voturi pentru) propunerea domnul președinte a fost adoptată. 
 

3. PLx nr.628/2019 - Proiectul de Lege privind incubatoarele și acceleratoarele de 
afaceri 

 
 Domnul președinte Cornel Zainea a menționat că dezbaterea acestui proiect de lege a 
fost amânată de mai multe ori din cauza lipsei reprezentanților Ministerului Economiei, 
Energiei și Mediului de Afaceri.  Proiectul de lege are ca obiect de reglementare stabilirea 
regimului juridic privind înfiinţarea şi funcţionarea incubatoarelor şi a acceleratoarelor de 
afaceri, prin acordarea unor facilităţi fiscale din partea autorităţilor publice pentru fondatorii 
acestora, în vederea creării de noi locuri de muncă, diversificării economiilor şi dezvoltării 
unui mediu antreprenorial în cadrul comunităţilor locale. 
 În continuare domnul președinte Cornel Zainea a propus avizarea favorabilă a 
proiectului de lege. Cu majoritate de voturi (12 voturi pentru și 2 abțineri) propunerea 
domnului președinte a fost adoptată. 
 

4. PLx nr.93/2019 - Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr.114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor 
publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte 
normative şi prorogarea unor termene. 
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 Acest proiect de lege a fost scos de pe ordinea de zi. 
 

5. PLx.14/2020 - Proiectul de Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.1/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea 
și completarea unor acte normative 

 
 Domnul președinte Cornel Zainea a menționat că proiectul de lege are ca obiect de 
reglementare adoptarea unor măsuri de natură fiscal-bugetară, modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.114/2018, precum şi modificarea şi completarea unor 
acte normative modificate şi completate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.114/2018, precum şi alte măsuri de natură fiscal-bugetară. 
 În continuare domnul președinte Cornel Zainea a dat cuvântul reprezentantului 
Asociației Operatorilor Mobili din România (AOMR). 
 Reprezentantul AOMR a precizat că membrii Asociației Operatorilor Mobili din 
România (AOMR) – Orange, Vodafone, Telekom – susțin adoptarea OUG nr.1/2020, prin 
care au fost operate modificări ale prevederilor OUG114/2018, cu precădere în sectorul 
telecomunicațiilor. OUG 114/2018 a introdus un regim sancționator disproporționat și 
discriminatoriu furnizorilor de servicii de telecomunicații, pentru realizarea de lucrări fără 
autorizație de construire (Amendă Specială), în valoare de până la 10% din cifra de afaceri 
anuală a acestora (art. 85 din OUG nr. 114/2018). Este vorba de o dublă sancționare a 
furnizorilor de servicii și comunicații electronice pentru aceeași faptă, atât prin Legea nr. 
159/2016 privind regimul infrastructurii fizice a rețelelor de comunicații electronice, precum 
și pentru stabilirea unor măsuri pentru reducerea costului instalării rețelelor de comunicații 
electronice, cu completările ulterioare, prin prevederile art. 85 din OUG 114/2018, cu 
modificările și completările ulterioare, cât și prin Legea nr. 50/1991 privind autorizarea 
executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare. În 
cazul în care OUG nr. 1/2020 va fi respinsă în integralitatea sa, prevederile privind amenda 
specială vor intra în vigoare la data de 15 martie 2020. 
 În continuare domnul președinte Cornel Zainea a dat cuvântul reprezentanților 
Asociației Române a Băncilor (ARB). 
 Reprezentanții ARB au precizat că, comunitatea bancară nu susține reintroducerea 
taxei pe activele financiare ale băncilor și, implicit, Proiectul de Lege pentru respingerea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.1/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare și pentru 
modificarea și completarea unor acte normative. 
 Domnii deputați Dinu Gheorghe Socotar și Anton Anton au menționat din prevederile 
OUG nr.114/2019 în obiectul de activitate al Comisiei pentru tehnologia informației și 
comunicațiilor intră doar prevederile art.77 și 85 care se referă la sectorul telecom, pentru 
celelalte sectoare de activitate trebuie adresat comisiilor de resort. 
 În continuare domnul președinte Cornel Zainea a dat cuvântul reprezentanților 
Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor (MTIC). 
 Reprezentanții MTIC au precizat că susțin adoptarea OUG nr.1/2020. 
 Domnul deputat Pop Andrei a propus amânarea cu o săptămână a dezbaterii acestui 
proiect de lege. Cu 7 voturi pentru, 6 voturi împotrivă și o abținere propunerea domnului Pop 
Andrei nu a întrunit majoritatea de voturi pentru a fi adoptată. 
   

https://lege5.ro/App/Document/gezdinruga3q/legea-nr-159-2016-privind-regimul-infrastructurii-fizice-a-retelelor-de-comunicatii-electronice-precum-si-pentru-stabilirea-unor-masuri-pentru-reducerea-costului-instalarii-retelelor-de-comunicatii-el?d=2020-02-19
https://lege5.ro/App/Document/gezdinruga3q/legea-nr-159-2016-privind-regimul-infrastructurii-fizice-a-retelelor-de-comunicatii-electronice-precum-si-pentru-stabilirea-unor-masuri-pentru-reducerea-costului-instalarii-retelelor-de-comunicatii-el?d=2020-02-19
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 În continuare domnul președinte Cornel Zainea a propus adoptarea unui raport 
preliminar de adoptare a proiectului de Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.1/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și 
completarea unor acte normative cu amendamente admise care cuprind adoptarea OUG 
nr.1/2020. Cu majoritate de voturi (8 voturi pentru și 6 abțineri) propunerea domnului 
președinte a fost adoptată. 
  

6. Diverse. 
  
 Domnul președinte Cornel Zainea a rugat membrii comisei să bifeze în formularul 
pentru studiu individual dacă studiul se desfășoară în cadrul Camerei Deputaților sau nu. 
 Doamna deputat Ionel Viorela Dobrică a întrebat dacă și celelalte comisii au un astfel 
de formular. 
 Domnul deputat Cătălin Drulă a precizat că acum 3 ani când a preluat președinția 
Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor a discutat cu serviciile Camerei 
Deputaților de introducere a unui astfel de formular pentru studiu individual.  
 Domnul deputat Cornel Mircea Sămărtinean a propus eliminarea coloanei 
Desfășurarea în cadrul Camerei Deputaților Da/Nu din formularul pentru studiu individual. 
Cu majoritate de voturi (8 voturi pentru, 2 voturi împotrivă și 2 abțineri) propunerea 
domnului deputat Cornel Mircea Sămărtinean a fost adoptată. 
 În continuare domnul președinte Cornel Zainea a propus desființarea Subcomisiei 
pentru spațiu din lipsă de activitate. 
 Domnul deputat Anton Anton a precizat că în toate parlamentele există un comitet, 
subcomisie sau comisie pentru spațiu, iar România are o poziție foarte bună la nivel 
internațional în acest domeniu. 
 Domnul deputat Cătălin Drulă a precizat că misiunea Subcomisiei pentru spațiu de 
armonizare a legislației naționale cu cea europeană în domeniul spațiului cosmic și 
reprezentarea Parlamentului României în Grupul pentru spațiu al Parlamentului European, 
precum și participarea la întâlniri și conferințe în domeniu vor fi preluate de către Comisia 
pentru tehnologia informației și comunicațiilor. 
 În continuare domnul președinte Cornel Zainea a supus la vot propunerea de  
desființare a Subcomisiei pentru spațiu. Cu majoritate de voturi (9 voturi pentru, 3 voturi 
împotrivă și o abținere) propunerea domnului președinte a fost adoptată. 
 

 
 

PREȘEDINTE, 
Cornel Zainea 
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