
 

 1 

  

 

 

 

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 

            Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor 

 

PROCES VERBAL 

al ședinței Comisiei din 2 iunie 2020 

Lucrările ședinței Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor din data de 

2 iunie 2020 s-au desfășurat online și au fost prezenți 14 deputați. 

 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.36/2020 -  Proiectul de Lege pentru completarea Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr.34/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului național 

unic pentru apeluri de urgență; 

3. PL-x nr. 241/2020 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.39/2020 pentru completarea Legii nr.455/2001 privind semnătura 

electronică; 

4. 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 Octavian Oprea – vicepreședinte, 

din partea Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, domnul Radu Cristian - Prim-

adjunct al inspectorului general, iar din partea Asociației Furnizorilor de Servicii de 

Certificare, domnul Constantin Burdun,  

Domnul președinte Cornel Zainea a supus la vot ordinea de zi. Cu unanimitate de 

voturi ordinea de zi 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 
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Domnul președinte Cornel Zainea a precizat că în temeiul dispozițiilor art. 94 și 115 

alin.(3) din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, Comisia pentru tehnologia 

informației şi 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 privind 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.73/2019 privind desemnarea Serviciului de 

Telecomunicaţii Speciale ca integrator de servicii de comunicații critice destinate autorităților 

publice cu atribuţii în managementul situațiilor de urgență. Consiliul Legislativ și Consiliul 

Suprem de Apărare a Țării au avizat favorabil proiectul de ordonanță de urgență. Potrivit 

prevederilor art.75 alin.(1) din Constituția României, Camera Deputaților este prima Cameră 

sesizată. Proiectul de ordonanță de urgență are ca obiect reglementarea accesului autorităților 

publice cu atribuții în managementul situațiilor de urgență la servicii de comunicații critice, 

suplimentar față de accesul la serviciile de telecomunicații speciale, pe perioada situațiilor de 

urgență, în vederea asigurării unui management unitar și eficient. Domnul președinte 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. 

Domnul deputat Pavel Popescu a menționat că amendamentul primit de la Comisia 

pentru apărare, ordine publică și siguranță națională prevede că: ”Persoanele juridice de 

drept public sau privat care dețin, operează sau au în administrare elemente, sisteme sau 

componente ale unor infrastructuri critice naționale din domeniul comunicațiilor electronice 

sau care asigură servicii de comunicații electronice destinate autorităților publice cu 

atribuții în managementul situațiilor de urgență, au obligația de a obține în prealabil avizul 

Consiliului Suprem de Apărare a Țării pentru orice operațiune care implică direct sau 

indirect transferul unei participații de cel puțin 10% din capitalul sau drepturile de vot ale 

acelei entități sau a unei dețineri care permite exercitarea unei influențe semnificative asupra 

conducerii acelei entități, după caz, sub sancțiunea nulității absolute a operațiunii.” și a 

propus amânarea cu o săptămână a dezbaterilor pe marginea acestui proiect de lege pentru a 

primi punctul de vedere al Consiliului Suprem de Apărare a Țării cu privire la amendamentul 

admis de Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională. 

Domnul președinte Cornel Zainea a supus la vot propunerea domnului deputat Pavel 

Popescu. Cu 12 voturi pentru propunerea domnului deputat a fost adoptată. 

 

2. PLx nr.36/2020 -  Proiectul de Lege pentru completarea Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr.34/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului național 

unic pentru apeluri de urgență 

 

Domnul președinte Cornel Zainea a precizat că în ceea ce privește acest proiect de lege 

Comisia pentru tehnologia informației și comunicațiilor a transmis Comisiei pentru industrii 

și servicii un raport preliminar de respingere a proiectului de lege în data de 28 aprilie 2020. 

În data de 27 mai 2020 Comisia pentru industrii și servicii a transmis comisiei noastre un 

raport preliminar de respingere a proiectului de lege cu amendamente respinse.  

În continuare domnul președinte Cornel Zainea a propus adoptarea raportului transmis de 

Comisia pentru industrii și servicii. Cu 12 voturi pentru propunerea domnului președinte a 

fost adoptată. 
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3. PL-x nr. 241/2020 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr.39/2020 pentru completarea Legii nr.455/2001 privind semnătura 

electronică 

 

Domnul președinte Cornel Zainea a precizat că, Comisia pentru tehnologia 

informației și comunicațiilor a transmis, în data de 18 mai 2020, Comisiei pentru apărare, 

ordine publică și siguranță națională un raport preliminar de adoptare a proiectului de lege cu 

un amendament admis. În data de 20 mai 2020 Comisia pentru apărare, ordine publică și 

siguranță națională a transmis comisiei noastre un raport preliminar de adoptare a proiectului 

de lege în forma adoptată de Senat. Având în vedere această situație domnul președinte a 

menționat că există două posibilități pentru rezolvarea acesteia, respectiv adoptarea raportului 

transmis de Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională sau organizarea 

unei ședințe comune a celor două comisii. 

Domnul deputat Gheorghe-Dinu Socotar a precizat că prin prezenta ordonanța de 

urgență s-au creat facilități pentru STS cum ar fi degrevarea STS-ului de obligația existenței 

unei asigurări financiare așa cum prevede Regulamentul (UE) nr. 910/2014 pentru toți 

prestatorii de servicii de încredere și a întrebat reprezentanții STS dacă STS va respecta 

prevederile din Anexa 1 - Cerințe pentru certificatele calificate pentru semnături electronice 

și Anexa 2 - Cerințe pentru dispozitivele de creare a semnăturilor electronice calificate a 

Regulamentului nr.910/2014 privind identificarea electronică și serviciile de încredere pentru 

tranzacțiile electronice pe piața internă și de abrogare a Directivei 1999/93/CE.  

 Reprezentanții STS au precizat că a fost depusă toată documentația pentru acreditare 

și că STS va furniza semnătură electronică doar pentru administrația publică și nu pentru 

cetățeni și că vor fi respectate toate prevederile din respectivul Regulament.  

 Domnul deputat Andi Grosaru a întrebat care este procedura pentru a-și prezenta 

amendamentele depuse la acest proiect de lege. 

Domnul președinte Cornel Zainea și domnul deputat Cătălin Drulă au precizat că 

având în vedere că acest proiect de lege a fost dezbătut în ședința comisei din 18 mai 2020 și 

s-a adoptat un raport preliminar de adoptare a proiectului de lege cu un amendament, iar în 

data de 20 mai 2020 Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională a transmis 

comisiei noastre un raport preliminar de adoptare a proiectului de lege în forma adoptată de 

Senat, precum și faptul că termenul de depunere a amendamentelor a fost depășit acesta fiind 

14 mai 2020 iar amendamentele domnului deputat Andi Grosaru au fost depuse în data de 25 

mai 2020, procedural se va supune la vot adoptarea raportului preliminar al Comisiei pentru 

apărare, ordine publică și siguranță națională. Dacă raportul transmis de Comisia pentru 

apărare, ordine publică și siguranță națională va fi respins atunci se va supune la vot 

organizarea unui ședințe comune cu, Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță 

națională, ședință în care se vor dezbate și se vor vota toate amendamentele depuse. 

Domnul deputat Gheorghe-Dinu Socotar a menționat că amendamentele depuse de 

domnul deputat Andi Grosaru modifică alte articole din Legea nr. 455/2001 privind 

semnătura electronică decât cele cuprinse în Ordonanța de urgență a Guvernului nr.39/2020 

aflată în dezbatere. 

Domnul deputat Andi Grosaru a precizat că este regulamentar să se depună 

amendamente la orice articol dintr-un proiect de lege care modifică un act normativ. 



 

 4 

Domnul deputat Norbert Apjok a menționat că în cazul în care aceste amendamente 

nu au fost dezbătute și în Senat și nu amendează articole din OUG nr.39/2020 atunci se 

încalcă principiul bicameralismului, respectiv Constituția României. 

Domnul președinte Cornel Zainea a propus adoptarea raportului preliminar transmis 

de Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională, respectiv adoptarea 

proiectului de lege în forma adoptată de Senat. Cu 4 voturi pentru, 2 voturi împotrivă și 7 

abțineri propunerea domnului președinte a fost respinsă. 

 În continuare domnul președinte Cornel Zainea a propus organizarea în săptămâna 

următoare a unei ședințe comune cu, Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță 

națională pentru a adopta un raport comun asupra acestui proiect de lege. Cu 12 voturi pentru 

propunerea domnului președinte a fost adoptată. 

 

4. 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 în temeiul dispozițiilor art. 94 și 115 

din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, Comisia pentru tehnologia informaţiei şi 

comunicaţiilor și Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului au fost 

sesizate, spre dezbatere în fond, în procedură de urgență, cu proiectul de Lege pentru 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.38/2020 privind utilizarea înscrisurilor în 

formă electronică la nivelul autorităţilor şi instituţiilor publice. Consiliul Legislativ a avizat 

favorabil proiectul de ordonanță de urgență, cu observații și propuneri. Senatul, în calitate de 

primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în şedinţa din 5 mai 2020. Comisia pentru 

drepturile omului,, culte și problemele minorităților naționale a avizat favorabil. Potrivit 

prevederilor art.75 alin.(1) din Constituţia României, Camera Deputaţilor este Cameră 

decizională. Ordonanța de urgență are ca obiect reglementarea utilizării înscrisurilor în formă 

electronică la nivelul autorităților și instituțiilor publice, în vederea asigurării unei 

implementări eficiente a dispozițiilor Regulamentului nr. 910/2014 al Parlamentului 

European și al Consiliului din 23 iulie 2014 privind identificarea electronică și serviciile de 

încredere pentru tranzacțiile electronice pe piața internă și de abrogare a Directivei 

1999/93/CE și de stabilire a modalităților de accesare a serviciilor publice online. Astfel, se 

preconizează, a fi utilizate la nivelul autorităților și instituțiilor publice semnătura electronică 

și documentele electronice. Actele emise în format electronic de autoritățile și instituțiile 

publice vor fi semnate cu semnătură electronică calificată și vor fi asimilate înscrisurilor 

oficiale. De asemenea, începând cu data intrării în vigoare a actului normativ, autoritățile și 

instituțiile publice au obligația primirii înscrisurilor semnate cu semnătură electronică, fiecare 

instituție urmând să stabilească tipul de semnătură electronică aplicabilă pentru utilizarea de 

către persoanele fizice sau juridice a unui serviciu disponibil online prestat de respectiva 

autoritate/instituție. În vederea primirii documentelor electronice, autoritățile și instituțiile 

publice vor pune la dispoziție portaluri proprii, vor utiliza astfel de instrumente puse la 

dispoziție de către terți sau vor utiliza poșta electronică. Totodată se propune ca, în cadrul 

procedurilor de elaborare, avizare și prezentare a proiectelor de acte normative, precum și a 

altor documente, în vederea adoptării sau aprobării, actele și documentele Guvernului și ale 

instituțiilor publice semnate cu semnătură electronică calificată să aibă forța juridică a 

înscrisurilor autentice. 
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Domnul deputat Bogdan Cojocaru a precizat că este membru și în Comisia pentru 

administrație publică și amenajarea teritoriului, comisie care a dezbătut în această dimineață 

acest proiect de lege și a adoptat un raport preliminar de adoptare cu amendamente care 

urmează să fie transmis Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor și a propus 

amânarea dezbaterilor până se primește raportul. 

Domnul președinte Cornel Zainea a supus la vot propunerea domnului deputat Bogdan 

Cojocaru. Cu 11 voturi pentru propunerea a fost adoptată. 

 

 

 

PREȘEDINTE, 

Cornel Zainea 
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