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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

Comisia pentru tehnologia informaţiei                                                            Bucureşti, 

şi comunicaţiilor                      15 iunie 2020 

                                                                                                              

   SINTEZA 

activităţii Comisiei din 15 iunie 2020 

Online 

 

   Lucrările ședinței Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor din 

data de  15 iunie 2020 s-au desfășurat online și au fost prezenți 14 deputați: Zainea 

Cornel, Cîtea Vasile, Dobrică Ionela Viorela, Popescu Mariana-Venera, Popescu  Pavel, 

Socotar Gheorghe-Dinu, Anton Anton,  Apjok Norbert, Cojocaru Petru-Bogdan, Cătălin 

Drulă, Moldovan Sorin Dan, Pop Andrei, Sămărtinean Cornel-Mircea, Zamfira 

Constantin-Cătălin. Au fost absenți: Pambuccian Varujan. 

           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. 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; 

2. PLx nr. 317/2020- Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al 

instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea şi al 

personalului care funcţionează în cadrul Institutului Naţional de Expertize 

Criminalistice; 

3. Pl-x 254/2020 - Propunerea legislativă pentru completarea art.111 din Legea 

educaţiei naţionale nr.1/2011; 

4. PLx nr. 255/2020 - Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea 

Legii 1/2011 a educaţiei naţionale; 

5. Discuții privind Raportul Curții de Conturi a României privind Institutul 

Național de Cercetare -Dezvoltare în Informatică  ICI-București. 
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La lucrările Comisiei au participat din partea Autorității pentru Digitalizarea 

României, domnul Sabin Sărmaș – președinte, din partea Asociației Furnizorilor de 

Servicii de Certificare, domnul Constantin Burdun și domnul Andrei Nicoară – 

reprezentant ANSE.  

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

voturi ordinea de zi a fost aprobată. 

 

 

1. 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, Comisia pentru administrație 

publică și amenajarea teritoriului a transmis un raport preliminar de adoptare a proiectului 

de lege cu amendamente admise și amendamente respinse. Dezbaterea pe marginea 

raportului primit de la Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului a 

fost amânată o săptămână pentru un punct de vedere de la Autoritatea pentru 

Digitalizarea României și a dat cuvântul domnului Sabin Sărmaș -președintele ADR. 

 Domnul președinte Sabin Sărmaș a precizat că a analizat amendamentele adoptate 

de membrii Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului și în ceea ce 

privește articolul 4 alin.(1) după discuții purtate cu juriștii din Guvern, ADR susține 

forma din OUG nr.38/2020. 

 Reprezentantul AFSC a precizat că susține eliminarea alineatului (3) al articolului 

5.  

În continuare domnul președinte Cornel Zainea și domnul deputat Cătălin Drulă 

au propus dezbaterea și votarea raportului preliminar transmis de Comisia pentru 

administrație publică și amenajarea teritoriului, articol cu articol. Punctele 1- 3 marginale 

din raportul preliminar transmis de Comisia pentru administrație publică și amenajarea 

teritoriului au fost adoptate cu unanimitate de voturi (13 voturi pentru). La punctul 

marginal 4 Senatul a eliminat alineatul (2) al articolului 1 respectiv: ”Prezenta ordonanţă 

de urgenţă nu se aplică autorităţilor publice prevăzute în Constituţia României, 

republicată, în titlul III, capitolul I, II şi VI.” 

Domnul deputat Cătălin Drulă a precizat că la punctul 6 marginal membrii 

Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului au abrogat alineatul (2) al 

articolului 3. 

Domnul președinte Sabin Sărmaș a precizat că motivarea eliminării acestui alineat 

invocată de membrii Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului a 

fost că  reglementarea trebuie să țină cont de prevederile Regulamentului (UE) 

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

electronice pe piața internă și de abrogare a Directivei 1999/93/CE și că nu rezultă din 
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text dacă actele pentru care se poate semna și cu un alt tip de semnătură electronică (nu 

calificată) sunt doar acte interne ale instituției publice sau pot fi și alte categorii de acte 

din cele emise de instituțiile publice. În continuare domnul Sabin Sărmaș a precizat că 

necesitatea introducerii de către Guvern a  acestui alineat în ordonanța de urgență a apărut 

ca urmare a referințelor făcute, spre exemplu, la hotărârile de guvern care vor fi semnate 

cu semnătură electronică calificată și care trebuie să aibă forța înscrisurilor autentice. 

 Domnul președinte Cornel Zainea a supus la vot amendamentul Comisiei pentru 

administrație publică și amenajarea teritoriului prin care se elimină alin.(2) al art.3. Cu 10 

voturi pentru și 3 voturi împotrivă  amendamentul a fost adoptat. 

 În continuare domnul președinte Cornel Zainea a cerut punctul de vedere al 

reprezentantului ADR cu privire la punctul 7 marginal .  

            Domnul președinte Sabin Sărmaș a precizat că susține forma din ordonanța de 

urgență. 

Domnul președinte Cornel Zainea a supus la vot amendamentul Comisiei pentru 

administrație publică și amenajarea teritoriului prin care s-a modificat alineatul (1) al 

articolului 4. Cu 10 voturi pentru și 3 voturi împotrivă  amendamentul a fost adoptat. 

Domnul președinte Cornel Zainea a cerut punctul de vedere al reprezentantului 

ADR cu privire la punctul 8 marginal. 

Domnul președinte Sabin Sărmaș a precizat că susține forma din raportul 

Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului. 

Domnul președinte Cornel Zainea a supus la vot amendamentul. Cu 13 voturi 

pentru amendamentul a fost adoptat. 

Domnul președinte Cornel Zainea a cerut punctul de vedere al reprezentantului 

ADR la punctul 9 marginal. 

Domnul președinte Sabin Sărmaș a precizat că nu susține acest amendament. 

Domnul președinte Cornel Zainea a supus la vot respingerea amendamentului de 

abrogare a alineatului (3) al articolului 5 adoptat de membrii Comisiei pentru 

administrație publică și amenajarea teritoriului. Rezultatul votului a fost: 5 voturi pentru 

respingerea amendamentului, 6 voturi împotriva respingerii amendamentului și o 

abținere. 

În continuare domnul președinte Cornel Zainea a supus la vot adoptarea 

amendamentului. Rezultatul votului a fost: 5 voturi pentru adoptarea amendamentului, 6 

voturi împotrivă și o abținere. 

Domnul deputat Gheorghe-Dinu Socotar a menționat că următoarele 

amendamente nu prezintă probleme și a propus votarea în grup a acestora, subliniind că 

nu se poate da un vot final asupra acestui proiect de lege având în vedere că la 

amendamentul de la art.5 alin(3) nu s-a luat o decizie de adoptare sau de respingere. De 

asemenea, domnul deputat a propus închiderea ședinței având în vedere că la ora 12.00 

începe plenul Camerei Deputaților, iar dumnealui trebuie să fie prezent fizic în plen. 
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Datorită existenței unui punct în divergență domnul deputat Cătălin Drulă a 

propus organizarea unei ședințe comune cu, Comisia pentru administrație publică și 

amenajarea teritoriului pentru întocmirea raportului final. 

 Având în vedere că mai mulți deputați aparținând Grupului parlamentar PSD au 

declarat că trebuie să fie prezenți fizic în plenul Camerei Deputaților, domnul președinte 

Cornel Zainea a declarat închisă ședința comisiei urmând a fi convocată o nouă ședință în 

ziua următoare pentru a continua dezbaterile pe marginea proiectelor aflate pe ordinea de 

zi. 

 

 

 

Președinte, 

Cornel Zainea 
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