
1 

 

                                                                        
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

Comisia pentru tehnologia informaţiei                                                            Bucureşti, 

şi comunicaţiilor                      16 iunie 2020 

                                                                                                              

   SINTEZA 

activităţii Comisiei din 16 iunie 2020 

Online 

 

   Lucrările ședinței Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor din 

data de  16 iunie 2020 s-au desfășurat online și au fost prezenți 11 deputați: Zainea 

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

Socotar Gheorghe-Dinu, Cojocaru Petru-Bogdan, Cătălin Drulă, Moldovan Sorin Dan, 

Pop Andrei, Sămărtinean Cornel-Mircea. Au fost absenți: Anton Anton,  Apjok Norbert, 

Pambuccian Varujan, Zamfira Constantin-Cătălin. 

           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.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; 

2. Pl-x nr.254/2020 - Propunerea legislativă pentru completarea art.111 din 

Legea educaţiei naţionale nr.1/2011; 

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

Legii 1/2011 a educaţiei naţionale; 

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

Național de Cercetare -Dezvoltare în Informatică  ICI-București. 

 

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

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

judecătorești şi al parchetelor de pe lângă acestea şi al personalului care 

funcționează în cadrul Institutului Național de Expertize Criminalistice 

 

 

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

din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Biroul permanent a trimis, Comisiei 

pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor, spre dezbatere și avizare, proiectul de 

Lege pentru 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 funcționează în cadrul Institutului Național de 

Expertize Criminalistice.  

În continuare domnul președinte Cornel Zainea a propus un aviz negativ asupra 

acestui proiect de lege, având în vedere că nu este susținut nici de Guvern și nici de CSM. 

Cu 9 voturi pentru și o abținere proiectul de lege a fost avizat negativ. 

 

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

educaţiei naţionale nr.1/2011 

 

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

din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Biroul permanent a trimis, Comisiei 

pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor, spre dezbatere și avizare, propunerea 

legislativă pentru completarea art.111 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011.  

Domnul deputat Pavel Popescu a menționat că există un proiect de lege în lucru la 

Ministerul Educației și Cercetării care prevede dotarea cu dispozitive electronice a tuturor 

elevilor nu numai a celor defavorizați și ar trebui așteptat punctul de vedere al Guvernului 

pentru a evita dubla reglementare. 

Domnul președinte Cornel Zainea a precizat că, Comisia pentru tehnologia 

informaţiei şi comunicaţiilor a fost sesizată pentru aviz, iar din punctul de vedere al 

comisiei noastre nu sunt probleme și a propus adoptarea unui aviz favorabil asupra 

acestei inițiative legislative. Cu 10 voturi pentru propunerea legislativă a fost avizată 

favorabil. 

 

 

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

Legii 1/2011 a educației naționale 

 

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

din Regulamentul Camerei Deputaților, Biroul permanent a trimis, Comisiei pentru 
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tehnologia informației şi comunicațiilor, spre dezbatere și avizare, propunerea legislativă 

pentru modificarea şi completarea Legii 1/2011 a educației naționale 

În continuare domnul președinte Cornel Zainea a propus adoptarea unui aviz 

favorabil asupra acestei inițiative legislative. Cu 11 voturi pentru propunerea legislativă a 

fost avizată favorabil. 

 

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

Național de Cercetare -Dezvoltare în Informatică  ICI-București. 

 

Domnul președinte Cornel Zainea a precizat că a primit de la Curtea de Conturi a 

României, Sinteza constatărilor rezultate în urma acțiunilor de control (cel aferent anului 

2018 și cel aferent anului 2019) efectuate de Curtea de Conturi a României la Institutul 

Național de Cercetare -Dezvoltare în Informatică ICI-București și a menționat că sunt 

multe nereguli constatate de echipa de audit în urma acestui control care s-a realizat cu 

dificultate deoarece ICI nu a răspuns favorabil la solicitările de date și informații ale 

echipei de control. În continuare domnul președinte a menționat că două aspecte din acest 

raport i-au atras atenția. În primul rând faptul că veniturile realizate de ICI din activitatea 

de organizare, administrare și gestionare a domeniilor de internet ”.ro” rămân în bugetul 

ICI și nu sunt virate către bugetul de stat, având în vedere că domeniile de internet ”.ro” 

sunt o sursă generatoare de venituri a statului român. În adresa trimisă Curtea de Conturi 

menționează: ”În opinia noastră, se impune reglementarea obligației financiare 

Institutului Național de Cercetare -Dezvoltare în Informatică  ICI-București față de 

bugetul de stat, sub forma unei cote fixe sau variabile, ultima rezultând din aplicarea 

unor cote fixe sau variabile, ultima rezultând din aplicarea unor cote procentuale la cifra 

de afaceri realizată din administrarea resursei statului – ”domeniile .ro”. În continuare 

domnul președinte a menționat că documentul trimis de Curtea de Conturi cuprinde 44 de 

pagini de nereguli rezultate în urma controlului și a propus înființarea unei comisii de 

anchetă în conformitate cu articolul 71 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat 

care prevede: ”Art. 71(1) Orice comisie permanentă poate porni, la solicitarea unuia sau 

a mai multor membri ai săi, o anchetă, în cadrul competenței sale, cu încuviințarea 

plenului Camerei Deputaților, privitoare la activitatea desfășurată de Guvern sau de 

administrația publică. (2) Pentru a obține încuviințarea, comisia permanentă va prezenta 

o cerere motivată, adoptată cu votul majorității deputaților prezenți. Proiectul de 

hotărâre întocmit de comisie va enunța materiile ce formează obiectul anchetei, scopul 

ei, mijloacele necesare şi termenul până la care raportul comisiei urmează să fie 

prezentat plenului Camerei Deputaților.”  

Domnul deputat Gheorghe-Dinu Socotar a menționat că nu este vina ICI că nu a virat 

către bugetul de stat sume de bani din gestionarea domeniilor ”.ro”, ci este vina 

legiuitorului, oricare ar fi el, că nu a reglementat obligația financiară a ICI față de bugetul 

de stat și a propus ca înainte de a înainta plenului Camerei Deputaților o cerere pentru 
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încuviințarea pornirii unei anchete în acest caz să fie invitați la comisie reprezentanții ICI 

pentru a-și expune punctul de vedere. 

Doamna deputat Ionela Dobrică a menționat că ar fi necesar, într-o primă fază, să 

existe discuții cu reprezentanții ICI și ai Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și 

Comunicațiilor în coordonarea căruia s-a aflat ICI, pentru a afla și punctul lor de vedere. 

Doamna deputat a precizat că în cazul în care, între timp, Curtea de Conturi a sesizat 

organele în drept cu privire la faptele săvârșite de ICI atunci, conform deciziilor Curții 

Constituționale activitatea unei comisii de anchetă parlamentară şi o anchetă judiciară nu 

pot interfera. 

Domnii deputați Pavel Popescu, Sorin Moldovan și Cornel Sămărtinean au propus, de 

asemenea, să fie invitați la comisie reprezentanți ai ICI, ai Ministerului Transporturilor, 

Infrastructurii și Comunicațiilor și ai Curții de Conturi pentru a-și expune punctul de 

vedere. 

În încheiere domnul președinte Cornel Zainea a menționat că vor fi invitați la comisie 

reprezentanții ICI, ai Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor și ai 

Curții de Conturi și dacă se va constata că sunt nereguli grave se va demara procedura 

constituirii unei comisii de anchetă. 

 

 

 

Președinte, 

Cornel Zainea 


	Comisia pentru tehnologia informaţiei                                                            Bucureşti,

