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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

            Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor 
 

PROCES VERBAL 

al ședinței Comisiei din 7 octombrie 2020 

Lucrările ședinței Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor din data de 
7 octombrie 2020 s-au desfășurat online și au fost prezenți 12 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.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; 

 
2. PLx nr. 489/2020 - Proiect de Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă 

a Guvernului nr.118/2020 privind aprobarea Programului de susţinere a 
întreprinderilor mici şi mijlocii -"IMM LEASING DE ECHIPAMENTE SI UTILAJE"; 

 
3. PLx nr.506/2020 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.119/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr.362/2018 privind 
asigurarea unui nivel comun ridicat de securitate a reţelelor şi sistemelor informatice; 

 
4. PLx nr. 519/2020 - Proiect de Lege pentru completarea Ordonanţei de urgenţă 

a Guvernului nr. 11/2020 privind stocurile de urgenţă medicală, precum şi unele măsuri 
aferente instituirii carantinei, publicată în Monitorul Oficial nr. 102 din 4 februarie 
2020; 

 
5. PLx nr. 520/2020 - Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr. 269/2004 

privind acordarea unui sprijin financiar în vederea stimulării achiziţionării de 
calculatoare; 
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6. PLx nr. 529/2020 - Proiect de Lege pentru transparentizarea informaţiilor de 
interes public şi uşurarea accesului cetăţenilor prin modificarea şi completarea Legii 
nr.544/2001 privind liberul acces la informaţii de interes public; 

 
7. PLx nr. 530/2020 - Proiect de Lege pentru modificarea art.18 din Legea 

nr.202/1998 privind organizarea Monitorului oficial al României; 
 
8. PLx nr. 534/2020 - Proiect de Lege privind înfiinţarea Programului „Inovare 

şi Producţie pentru Criza Coronavirus”; 
 
9. PLx nr. 536/2020 - Proiect de Lege privind obligaţia autorităţilor şi a 

instituţiilor publice de a furniza informaţiile pe care le deţin în legătură cu persoana 
fizică care le solicită. 
 

La lucrările comisiei au participat din partea Oficiului Național de Prevenire și 
Combatere a Spălării Banilor, doamna Dimache Emilia – Șef Serviciu Juridic, din partea 
Centrului Național de Răspuns la Incidente de Securitate Cbernetică – CERT-RO domnul 
Dan Cîmpean - Director General, din partea Autorității Naționale de Supraveghere a 
Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, doamna Alina Săvoiu - director Direcția juridică și 
comunicare, din partea Autorității Naționale NIS, domnul Constantin Călin – director, din 
partea Oficiului Național pentru Achiziții Centralizate, doamna Secretar de Stat Cornelia 
NAGY - Președinte ONAC, din partea Ministerului Finanțelor Publice domnul Claudiu 
Codrea- Șef serviciu. 

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

voturi ordinea de zi a fost aprobată. 
 

1. 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 Deputaților, Biroul permanent a trimis, Comisiei 
pentru tehnologia informației şi comunicațiilor, spre dezbatere și avizare, în procedură de 
urgență, proiectul de Lege pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului 
nr.111/2020 privind modificarea şi completarea Legii nr.129/2019 pentru prevenirea şi 
combaterea spălării banilor şi finanțării terorismului, precum şi pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative, pentru completarea art.218 din Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr.99/2006 privind instituțiile 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 
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activității de asigurare şi reasigurare. Consiliul Legislativ și Consiliul Economic și Social au 
avizat favorabil proiectul de ordonanță de urgență, iar Senatul a adoptat proiectul de lege 
pentru respingerea ordonanței de urgență, în ședința din 11.08.2020. Proiectul de lege are ca 
obiect de reglementare modificarea unor acte normative cu incidență în materia spălării 
banilor și finanțării terorismului. Prin prezentul act normativ se asigură transpunerea totală în 
legislația națională a Directivei (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, cu termen de transpunere în legislația națională la 
data de 10 ianuarie 2020. Modificările aduse prin Directiva 2018/843 vizează necesitatea 
adoptării unor măsuri legislative pentru a combate riscurile legate de problema anonimatului 
aferent tranzacțiilor cu monede virtuale, cum ar fi includerea furnizorilor implicați  în servicii 
de schimb între monedele virtuale și monedele fiduciare (adică monedele și bancnotele 
desemnate ca având curs legal și moneda electronică ale unei țări, acceptate ca mijloc de 
schimb în țara emitentă)  în categoria entităților raportoare pentru instituirea unor obligații în 
sarcina acestora care să conducă la identificarea activităților suspecte. Potrivit prevederilor 
art.75 alin.(1) din Constituţia României, Camera Deputaţilor este Cameră decizională, iar prin 
conținutul său normativ proiectul de lege face parte din categoria legilor organice. 

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 s-a produs o greșeală prin respingerea de către 
Senat a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.111/2020 care transpune total în legislația 
națională 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 și a menționat că ONPCSB susține adoptarea 
acestei ordonanțe. 

Reprezentantul Ministerului Finanțelor Publice domnul Claudiu Condrea a menționat 
că 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, avea termen de transpunere în legislația națională 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. Directiva (UE) 2018/843 modifică Directiva (UE) 2015/849 care la rândul ei este 
într-un proces întârziat de transpunere care a condus acționarea României la Curtea de Justiție 
a Uniunii Europene (în prezent Cauza C-549/18, nefinalizată, având ca obiect o acțiune în 
constatarea neîndeplinirii obligației de comunicare a măsurilor de transpunere a Directivei 
2015/849). 
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Domnul deputat Varujan Pambuccian a propus avizarea favorabilă a proiectului de 
lege pentru respingerea OUG nr.111/2020 precizând că nu este de acord cu prevederile care 
modifică OG nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații. 

Reprezentantul Ministerului Finanțelor Publice a menționat că se pot formula 
amendamente prin care să se modifice prevederile cu privire la OG nr. 26/2000, dar OUG 
nr.111/2020 ar trebui adoptată. 

Domnul președinte Cornel Zainea a propus adoptarea unui aviz favorabil asupra 
proiectului de lege pentru respingerea OUG nr.111/2020. Rezultatul votului a fost 4 voturi 
pentru, 3 voturi împotrivă și o abținere).  

În continuare domnul președinte Cornel Zainea a propus adoptarea unui aviz negativ 
asupra proiectului de lege pentru respingerea OUG nr.111/2020. Rezultatul votului a fost 4 
voturi pentru, 3 voturi împotrivă și o abținere).  

Având în vedere rezultatul votului domnul președinte a precizat că nu se poate adopta 
un aviz, comisiile sesizate în fond urmând să se pronunțe asupra acestui proiect de lege. 

 
2. PLx nr. 489/2020 - Proiect de Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă 

a Guvernului nr.118/2020 privind aprobarea Programului de susţinere a 
întreprinderilor mici şi mijlocii -"IMM LEASING DE ECHIPAMENTE SI UTILAJE" 

 
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 avizare în procedură de urgență,  
proiectul de Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.118/2020 privind 
aprobarea Programului de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii -"IMM LEASING DE 
ECHIPAMENTE SI UTILAJE". Consiliul Legislativ și Consiliul Economic și Social au 
avizat favorabil proiectul de ordonanță de urgență, iar Senatul a adoptat proiectul de Lege 
pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.118/2020, în ședința din 
21.08.2020. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare aprobarea Programului de 
susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii - „IMM LEASING DE ECHIPAMENTE ȘI 
UTILAJE”, care vizează acordarea de facilităţi de garantare de către stat, sub forma punerii la 
dispoziţia instituţiilor financiare nebancare, înscrise în Registrul Special la Banca Naţională a 
României, a unor plafoane anuale de garantare pentru finanţările de tip leasing financiar 
pentru achiziţionarea de echipamente IT şi tehnologia informaţiei, utilaje şi echipamente 
tehnologice, precum şi vehicule pentru transport mărfuri şi persoane în scop comercial, 
necesare realizării activităţii IMM-urilor, precum şi întreprinderilor afiliate care au un număr 
egal sau mai mare de 250 de angajaţi, în calitate de utilizatori, denumiţi beneficiari. Prin 
conținutul său normativ, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare, iar în 
aplicarea prevederilor art.75 alin.(1) din Constituția României, Camera Deputaților este 
Cameră decizională. 

În continuare domnul președinte Cornel Zainea a dat cuvântul domnului deputat Pavel 
Popescu. 

Domnul deputat Pavel Popescu a precizat că acest program este gândit pentru 
susținerea întreprinderilor mici şi mijlocii prin acordarea de facilități de garantare de către 
stat și a propus adoptarea unui aviz negativ asupra proiectului de lege de respingere a OUG 
118/2020. 
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Domnul președinte Cornel Zainea a spus la vot propunerea domnului deputat Pavel 
Popescu. Cu majoritate de voturi (9 voturi pentru, 1 vot împotrivă și 2 abțineri) a fost adoptat 
un aviz negativ. 

 
3. PLx nr.506/2020 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.119/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr.362/2018 privind 
asigurarea unui nivel comun ridicat de securitate a reţelelor şi sistemelor informatice 
 

 
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 în fond, în procedură de 
urgență, proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.119/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr.362/2018 privind asigurarea unui 
nivel comun ridicat de securitate a reţelelor şi sistemelor informatice. Consiliul Legislativ a 
avizat favorabil proiectul de ordonanță de urgență, cu observaţii şi propuneri, Senatul a 
adoptat tacit proiectul de lege, în ședința din 02.09.2020, iar Comisia pentru apărare, ordine 
publică și siguranță națională a avizat favorabil proiectul de lege. Proiectul de lege are ca 
obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii nr.362/2018, urmărindu-se 
instituirea unor măsuri referitoare la funcţionarea Grupului de lucru interinstituţional, astfel 
încât să se accelereze implementarea Directivei (UE) 2016/1148 a Parlamentului European şi 
a Consiliului din 6 iulie 2016 privind măsuri pentru un nivel comun ridicat de securitate a 
reţelelor şi a sistemelor informatice în Uniune. Potrivit prevederilor art.75 alin.(1) din 
Constituţia României, Camera Deputaţilor este Cameră decizională.  

Domnul președinte Cornel Zainea a dat cuvântul reprezentantului CERT-RO pentru a-
și expune punctul de vedere cu privire la acest proiect de lege. 

 Reprezentantul CERT-RO a precizat că prin acest act normativ se urmărește 
deblocarea și accelerarea implementării Directivei NIS în România prin operaționalizarea de 
urgență a Grupului de lucru interinstituțional fapt ce impune modificarea legislației primare. 
Prezenta Ordonanță de urgență a Guvernului stabilește normele necesare pentru funcționarea 
Grupului de lucru interinstituțional pentru asigurarea îndeplinirii cerințelor tehnice și 
obligațiilor stabilite prin Legea nr.362/2018.  

 În continuare domnul președinte Cornel Zainea a propus adoptarea unui raport de 
adoptare a proiectului de lege privind aprobarea OUG nr.119/2020. Cu unanimitate de voturi 
(12 voturi pentru) propunerea domnului președinte a fost adoptată. 

 
 
4. PLx nr. 519/2020 - Proiect de Lege pentru completarea Ordonanţei de urgenţă 

a Guvernului nr. 11/2020 privind stocurile de urgenţă medicală, precum şi unele măsuri 
aferente instituirii carantinei, publicată în Monitorul Oficial nr. 102 din 4 februarie 
2020 

 
Domnul președinte Cornel Zainea a precizat că, în conformitate cu prevederile art.94 

și 115 alin.(1) 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 completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
11/2020 privind stocurile de urgenţă medicală, precum şi unele măsuri aferente instituirii 
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carantinei, publicată în Monitorul Oficial nr. 102 din 4 februarie 2020. Consiliul Legislativ și 
Consiliul Economic și Social au avizat favorabil proiectul de ordonanță de urgență. Guvernul 
nu susține adoptarea acestei inițiative legislative. Senatul a adoptat tacit această inițiativă 
legislativă în ședința din 02.09.2020. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.11/2020, în sensul stabilirii unor măsuri 
pentru asigurarea transparenţei achiziţiilor publice realizate de către Oficiul Național pentru 
Achiziţii Centralizate şi de autorităţile publice în perioada stării de urgentă şi a pandemiei 
create de virusul COVID-19. Prin conținutul său normativ, proiectul de lege face parte din 
categoria legilor ordinare, iar în aplicarea prevederilor art.75 alin.(1) din Constituția 
României, Camera Deputaților este Cameră decizională. 

 În continuare domnul președinte Cornel Zainea a dat cuvântul doamnei Secretar de 
Stat Cornelia NAGY – Președintele Oficiului Național pentru Achiziții Centralizate pentru a-
și expune punctul de vedere. 

 Doamna Secretar de Stat Cornelia NAGY a precizat că ONAC nu susține adoptarea 
acestei inițiative legislative și că a transmis Guvernului observațiile ONAC. Doamna Secretar 
de Stat a menționat că procedurile de negociere fără publicare prealabilă se organizează cu 
respectarea prevederilor art.104 din Legea nr. 98/2016, respectiv art.93-94 din anexa la 
Hotărârea Guvernului nr.395/2016, iar procedurile proprii conform regulilor stabilite de 
fiecare autoritate contractantă în parte, cu respectarea principiilor care stau la baza atribuirii 
contractelor de achiziție publică prevăzute la art.2 alin.(2) din Legea nr.98/2016 pentru aceste 
proceduri neexistând obligația de derulare  prin intermediul SEAP. Procedura de negociere 
fără publicare prealabilă poate fi aplicată cu titlul de excepție exclusiv în cazurile și condiții 
limitativ prevăzute în Legea nr. 98/2016. Potrivit Comunicării Comisiei Europene 
2020/C1081/01 care se adresează tuturor categoriilor de autorități/entități contractante care 
achiziționează bunuri, servicii și lucrări necesare în situația de urgență legată de criza 
COVID-19, achizitorii publici pot opta pentru derularea unei proceduri de negociere fără 
publicarea prealabilă a unui anunț de participare în cazuri de urgență când reducerea 
substanțială a termenelor pentru aplicarea procedurilor de atribuire deschise sau restrânse nu 
este suficientă. În ceea ce privește includerea în inițiativa legislativă a obligației ONAC de a 
solicita înregistrarea și reînnoirea înregistrării în SEAP această prevedere instituie un 
paralelism legislativ având în vedere că art.5 alin.(1) din anexa la Hotărârea Guvernului 
nr.395/2016 instituie obligația oricărei autorități contractante (inclusiv ONAC) de a solicita 
înregistrarea și, respectiv, reînnoirea înregistrării în SEAP. 

Domnul președinte Cornel Zainea a supus la vot proiectul de lege. Rezultatul votului a 
fost: 1 vot pentru, 1 vot împotrivă și 8 abțineri. Având în vedere rezultatul votului domnul 
președinte a precizat că nu se poate adopta un aviz, comisiile sesizate în fond urmând să se 
pronunțe asupra acestui proiect de lege. 

 
5. PLx nr. 520/2020 - Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr. 269/2004 privind 

acordarea unui sprijin financiar în vederea stimulării achiziționării de calculatoare 
 
Domnul președinte Cornel Zainea a precizat că, în conformitate cu prevederile art.94 și 

115 alin.(1) 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 modificarea Legii nr.269/2004 privind acordarea unui 
sprijin financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare. Consiliul Legislativ și 
Consiliul Economic și Social au avizat favorabil inițiativa legislativă. Senatul a adoptat 
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această inițiativă legislativă în ședința din 02.09.2020. Proiectul de lege are ca obiect de 
reglementare modificarea Legii nr.269/2004, în sensul actualizării condițiilor referitoare la 
acordarea ajutorului financiar familiilor cu elevi şi/sau studenţi ai învățământului de stat sau 
particular acreditat, în vârstă de până la 26 de ani, în vederea stimulării achiziționării de 
calculatoare.  Prin conținutul său normativ, proiectul de lege face parte din categoria legilor 
ordinare, iar în aplicarea prevederilor art.75 alin.(1) din Constituția României, Camera 
Deputaților este Cameră decizională. 

 În continuare domnul președinte Cornel Zainea a menționat că inițiativa legislativă 
prevede acordarea unui ajutor de 300 euro pentru achiziționarea unui calculator de către 
familiile  care au elevi sa/și studenți cu venituri brute lunare de 950 lei. 

 Domnul deputat Pavel Popescu a precizat că există programe guvernamentale pentru 
achiziționarea de table pentru elevi și a propus adoptarea unui aviz negativ. 

 Domnul deputat Dinu -Gheorghe Socotar a precizat că această inițiativă legislativă 
modifică o lege mai veche nefiind legată de pandemia de COVID-19. 

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

 
 
6. PLx nr. 529/2020 - Proiect de Lege pentru transparentizarea informaţiilor de 

interes public şi uşurarea accesului cetăţenilor prin modificarea şi completarea Legii 
nr.544/2001 privind liberul acces la informaţii de interes public 

 
 Domnul președinte Cornel Zainea a precizat că, în conformitate cu prevederile art.94 
din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Biroul permanent a trimis, Comisiei pentru 
tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor, spre dezbatere și avizare, proiectul de Lege pentru 
transparentizarea informațiilor de interes public şi ușurarea accesului cetățenilor prin 
modificarea şi completarea Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informații de interes 
public. Consiliul Legislativ și Consiliul Economic și Social au avizat favorabil inițiativa 
legislativă, Senatul a adoptat această inițiativă legislativă în ședința din 02.09.2020. Proiectul 
de lege are ca obiect de reglementare completarea Legii nr.544/2001. Astfel, se preconizează 
instituirea unor noi obligații pentru autoritățile şi instituțiile publice, şi anume, obligația de a 
publica şi comunica toate informațiile şi datele de interes public în format deschis şi 
prelucrabil automat, precum şi obligaţia de a întocmi şi actualiza un registru public electronic 
al solicitărilor înregistrate şi al răspunsurilor emise în baza Legii nr.544/2001, cu 
anonimizarea datelor cu caracter personal. Prin conținutul său normativ, proiectul de lege 
face parte din categoria legilor ordinare, iar în aplicarea prevederilor art.75 alin.(1) din 
Constituția României, Camera Deputaților este Cameră decizională. 
 În continuare domnul președinte Cornel Zainea a  propus adoptarea unui aviz 
favorabil asupra acestui proiect de lege. Cu unanimitate de voturi (10 voturi pentru) 
propunerea domnul președinte a fost adoptată. 

 
7. PLx nr. 530/2020 - Proiect de Lege pentru modificarea art.18 din Legea 

nr.202/1998 privind organizarea Monitorului oficial al României 
 
 Domnul președinte Cornel Zainea a precizat că, în conformitate cu prevederile art.94 

din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Biroul permanent a trimis, Comisiei pentru 
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tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor, spre dezbatere și avizare, proiectul de Lege pentru 
modificarea art.18 din Legea nr.202/1998 privind organizarea Monitorului oficial al 
României. Consiliul Legislativ și Consiliul Economic și Social au avizat favorabil inițiativa 
legislativă, iar Senatul a adoptat această inițiativă legislativă în ședința din 02.09.2020. 
Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea art.18 din Legea nr.202/1998, în 
sensul instituirii gratuității accesului la formatul electronic al Monitorului Oficial al 
României, Partea I şi Partea a II-a, document portabil, fără filigran sau inscripții suplimentare 
formatului tipărit, accesibil pentru citire, căutare, salvare, distribuire şi imprimare de către 
orice utilizatori. Potrivit expunerii de motive, accesul cetățenilor la Părțile I şi a II-a din 
Monitorul Oficial trebuie să fie liber şi neîngrădit, pentru a se asigura transparența şi accesul 
liber la informații. Prin conținutul său normativ, proiectul de lege face parte din categoria 
legilor ordinare, iar în aplicarea prevederilor art.75 alin.(1) din Constituția României, Camera 
Deputaților este Cameră decizională. 

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

 
8. PLx nr. 534/2020 - Proiect de Lege privind înfiinţarea Programului „Inovare 

şi Producţie pentru Criza Coronavirus” 
 
Domnul președinte Cornel Zainea a precizat că, în conformitate cu prevederile art.94 

din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Biroul permanent a trimis, Comisiei pentru 
tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor, spre dezbatere și avizare, proiectul de Lege privind 
înfiinţarea Programului „Inovare şi Producţie pentru Criza Coronavirus”. Consiliul Legislativ 
și Consiliul Economic și Social au avizat favorabil inițiativa legislativă, Senatul a adoptat 
tacit această inițiativă legislativă în ședința din 02.09.2020. Proiectul de lege are ca obiect de 
reglementare aprobarea Programului „Inovare şi Producţie pentru Criza Coronavirus”, în 
valoare totală de 15.000.000 lei, prin acordarea unui ajutor de minimis de maximum 150.000 
lei/beneficiar. Astfel, se prevede ca ajutorul de minimis să se acorde propunerilor de luptă 
împotriva pandemiei COVID-19, care prezintă soluţii inovatoare, fie ele tehnologice, 
organizatorice, manageriale sau de adaptare a proceselor industriale, care ar putea fi direct 
implementate pentru a testa, trata şi proteja populația, a sprijini îngrijirea pacienţilor şi 
protecţia personalului medical, a monitoriza evoluţia bolii la nivel individual şi social, a 
contribui la uşurarea constrângerilor din perioada de criză, de exemplu prin soluţii digitale. 
Beneficiari ai programului pot fi: universităţile acreditate şi institutele de cercetare-
dezvoltare, fundaţiile şi asociaţiile, întreprinderile mici şi mijlocii. Totodată, iniţiativa 
legislativă prevede ca sumele necesare implementării Programului să se asigure de la bugetul 
de stat în procent de 100% din bugetul Ministerului Economiei, Energiei şi Mediului de 
Afaceri, în cadrul unei scheme de ajutor de minimis asociate acestui program. Prin conținutul 
său normativ, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare, iar în aplicarea 
prevederilor art.75 alin.(1) din Constituția României, Camera Deputaților este Cameră 
decizională. 

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 domnul președinte a fost adoptată. 
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9. PLx nr. 536/2020 - Proiect de Lege privind obligaţia autorităţilor şi a 
instituţiilor publice de a furniza informaţiile pe care le deţin în legătură cu persoana 
fizică care le solicită 

 
Domnul președinte Cornel Zainea a precizat că, în conformitate cu prevederile art.94 

din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Biroul permanent a trimis, Comisiei pentru 
tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor, spre dezbatere și avizare, proiectul de Lege privind 
obligaţia autorităţilor şi a instituţiilor publice de a furniza informaţiile pe care le dețin în 
legătură cu persoana fizică care le solicită. Consiliul Legislativ și Consiliul Economic și 
Social au avizat favorabil inițiativa legislativă, iar Senatul a adoptat tacit această inițiativă 
legislativă în ședința din 02.09.2020. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare crearea 
cadrului legislativ care să permită punerea la dispoziţia cetăţenilor a tuturor informaţiilor pe 
care o autoritate sau instituţie publică le deţine în legătură cu persoana fizică din România 
care le solicită. Prin conținutul său normativ, proiectul de lege face parte din categoria legilor 
ordinare, iar în aplicarea prevederilor art.75 alin.(1) din Constituția României, Camera 
Deputaților este Cameră decizională. 

 În continuare domnul președinte Cornel Zainea a dat cuvântul din partea Autorității 
Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal doamnei Alina Săvoiu - 
director Direcția juridică și comunicare, pentru a-și expune punctul de vedere. 
 Reprezentantul ANSPDCP a precizat că o reglementare similară cu cea din această 
inițiativă legislativă se regăsește în art.15 alin.(1) din Regulamentul (UE) 2016/679 al 
Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor 
fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a 
acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția 
datelor) care prevede că persoana vizată are dreptul de a obține din partea operatorului o 
confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care o privesc și, în caz 
afirmativ, acces la datele respective. Totodată la art.12 alin.(3) se reglementează termenul de 
soluționare a cererii de furnizare a informațiilor. Având în vedere cele de mai sus dacă se va 
adopta prezenta inițiativă legislativă se va institui un paralelism legislativ nepermis de 
normele de tehnică legislativă. 

Domnul deputat Pavel Popescu a propus adoptarea unui aviz negativ asupra acestui 
proiect de lege.  

Domnul președinte Cornel Zainea a supus la vot propunerea domnului deputat Pavel 
Popescu. Cu unanimitate de voturi (10 voturi pentru și o abținere) proiectul de lege a fost 
avizat negativ. 

 
 

 
 

PREȘEDINTE, 
Cornel Zainea 
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