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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 
Comisia pentru tehnologia informaţiei                                                            Bucureşti, 
şi comunicaţiilor              26 octombrie 2020 
                                                                                                              

   SINTEZA 
activităţii Comisiei din 26 octombrie 2020 

Online 
   Lucrările ședinței Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor din 

data de 26 octombrie 2020 s-au desfășurat online și au fost prezenți 10 deputați: Cătălin 
Drulă, Popescu Mariana Venera, Socotar Gheorghe-Dinu, Anton Anton, Cojocaru Petru-
Bogdan, Pambuccian Varujan, Sămărtinean Cornel- Mircea, Zamfira Constantin-Cătălin. 
Au fost absenți: Cîtea Vasile, Dobrică Ionela Viorela, Popescu  Pavel, Apjok Norbert, 
Moldovan Sorin Dan, Pop Andrei, Pop Tudor Rareș. 

Domnul deputat Moldovan Sorin Dan a fost înlocuit de către domnul deputat 
Matei Dovrovie. 

Domnul deputat Pavel Popescu a fost înlocuit de către doamna deputat Cristina 
Burciu. 

 
           Lucrările ședinței au fost conduse de domnul deputat Cătălin Drulă, președinte al 
Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor. 
 
Pe ordinea de zi a ședinței s-au aflat: 

1. Plx nr.440/2020 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de 
urgenţă a Guvernului nr.100/2020 pentru prorogarea termenului 
prevăzut la art.III alin.(3) din Ordonanța de urgență a Guvernului 
nr.1/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative; 

2. PLx nr. 562/2020 - Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.120/2006 a monumentelor de for public; 

3. PLx nr. 578/2020 – Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgență a Guvernului nr.140/2020 pentru stabilirea unor măsuri privind 
utilizarea înscrisurilor în formă electronică în domeniile construcții, 
arhitectură și urbanism; 

4. PL-x 602/2020 – Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.152/2020 pentru modificarea și completarea 
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unor acte normative în vederea extinderii categoriilor de plăți care pot fi 
efectuate prin intermediul Sistemului național electronic de plată online; 

5. PLx nr. 604/2020 -Proiect de Lege pentru acordarea de servicii medicale 
la distanță; 

6. PLx nr. 607/2020 – Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.458/2002 
privind calitatea apei potabile; 

7. Plx nr.631/2020 - Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de 
instituire a Fundației internaționale UE-ALC, semnat la Santo Domingo, 
la 25 octombrie 2016. 

 
La lucrările comisiei au participat din partea Ministerului Afacerilor Externe, 

doamna Daniela Grigore Gîtman - Secretar de stat, din partea Ministerului Lucrărilor 
Publice, Dezvoltării și Administrației, domnul Horea Șarlea - Subsecretar de stat, din 
partea Ministerului Afacerilor Interne - Direcția Generală de Pașapoarte, doamna Cristina 
Cojocariu - Director General Adjunct, din partea Ordinului Arhitecților din România 
domnii: Alexandru Găvozdea – președinte, Cristian Oprea – vicepreședinte, Andrei 
Nicoară - Colaborator OAR și din partea Asociației Furnizorilor de Servicii de 
Certificare, domnul Constantin Burdun. 
 

Domnul președinte Cătălin Drulă a supus la vot ordinea de zi. Cu unanimitate de 
voturi ordinea de zi a fost aprobată. 
 

1. Plx nr.440/2020 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgenţă a 
Guvernului nr.100/2020 pentru prorogarea termenului prevăzut la art.III 
alin.(3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.1/2020 privind unele 
măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative 
Domnul președinte Cătălin Drulă a precizat că, în conformitate cu prevederile 

art.94 și 115 alin.(3) din Regulamentul Camerei Deputaților, Biroul permanent a trimis, 
Comisiei pentru buget, finanțe și bănci, Comisiei pentru tehnologia informației și 
comunicațiilor și Comisiei pentru muncă și protecție socială, spre dezbatere în fond, în 
procedură de urgență, proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr.100/2020 pentru prorogarea termenului prevăzut la art.III alin.(3) din 
Ordonanța de urgență a Guvernului nr.1/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare şi 
pentru modificarea şi completarea unor acte normative.  

În continuare domnul președinte Cătălin Drulă a dat cuvântul doamnei Daniela 
Gîtman, Secretar de stat în cadrul Ministerului Afacerilor Externe, pentru a-și prezenta 
punctul de vedere cu privire la acest act normativ. 
 Doamna Secretar de stat a precizat că, prin prezentul act normativ se propune 
prorogarea termenului de încetare a detașărilor din sectorul privat de la data de 31 august 
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2020 la data de 31 martie 2021. Personalul Ministerului Afacerilor Externe (MAE), care 
cuprinde personal diplomatic și consular, personal pe funcții de execuție specifice MAE, 
personal contractual și funcționari publici, prin atribuțiile și răspunderile ce îi revin, 
urmărește realizarea deplină a obiectivelor și intereselor României pe plan extern și 
protejarea eficientă a drepturilor și intereselor cetățenilor români la nivel internațional.  

Domnul președinte Cătălin Drulă a propus adoptarea unui raport preliminar de 
adoptare a proiectului de Lege pentru adoptarea OUG nr.100/2020, care va fi trimis 
Comisiei pentru buget, finanțe și bănci și Comisiei pentru muncă și protecție socială 
alături de care suntem sesizați în fond. Cu unanimitate de voturi (9 voturi pentru) 
propunerea domnului președinte a fost adoptată. 
 

2. PLx nr. 562/2020 - Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.120/2006 a monumentelor de for public 

Domnul președinte Cătălin Drulă a precizat că, în conformitate cu prevederile 
art.94 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Biroul permanent a trimis, Comisiei pentru 
tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor, spre avizare, proiectul de Lege pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.120/2006 a monumentelor de for public.  

Domnul deputat Varujan Pambuccian a menționat că, pentru a asigura 
neutralitatea tehnologică, ar trebui înlocuită denumirea de cod cu răspuns rapid (QR) cu o 
denumire generală. 

Domnul președinte Cătălin Drulă a propus adoptarea unui aviz favorabil asupra 
acestui proiect de lege cu mențiunea de a înlocui la pct.6 sintagma cod cu răspuns rapid 
(QR) cu sintagma sistem standardizat de codare cu formă de bare bidimensionale, în 
vederea asigurării neutralității tehnologice. Cu majoritate de voturi (6 voturi pentru și 3 
abțineri) propunerea domnului președinte a fost adoptată. 
 

3. PLx nr. 578/2020 - Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.140/2020 pentru stabilirea unor măsuri privind utilizarea 
înscrisurilor în formă electronică în domeniile construcții, arhitectură și urbanism 

Domnul președinte Cătălin Drulă 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, și Comisiei pentru administrație 
publică și amenajarea teritoriului, spre dezbatere în fond, în procedură de urgență, 
proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.140/2020 
pentru stabilirea unor măsuri privind utilizarea înscrisurilor în formă electronică în 
domeniile construcții, arhitectură și urbanism. 

 Domnul Subsecretar de stat Horea Șarlea a precizat că OUG nr.140/2020 face 
parte din actele normative care vizează digitalizarea și debirocratizare proceselor 
administrative, menționând că va avea un impact pozitiv asupra mediului de afaceri, 
asigurând continuitatea activităților agenților economici specializați în activități de 
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planificare și proiectare, expertiză, verificare, consultanță, audit energetic pe perioada 
pandemiei.  

În continuare domnul președinte Cătălin Drulă a propus adoptare raportului 
preliminar transmis de Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului. Cu 
unanimitate de voturi (10 voturi pentru) propunerea domnului președinte a fost adoptată. 

 
4. PL-x 602/2020 - Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.152/2020 pentru modificarea și completarea unor acte 
normative în vederea extinderii categoriilor de plăți care pot fi efectuate prin 
intermediul Sistemului național electronic de plată online 

Domnul președinte Cătălin Drulă 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 și avizare, în 
procedură de urgență, proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.152/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative în 
vederea extinderii categoriilor de plăți care pot fi efectuate prin intermediul Sistemului 
național electronic de plată online.  

Domnul președinte Cătălin Drulă a dat cuvântul doamnei Cristina Cojocariu - 
Director General Adjunct în cadrul Direcției Generale de Pașapoarte pentru a-și expune 
punctul de vedere. 

Doamna Cristina Cojocariu a precizat că principalul impact al modificărilor 
propuse prin acest act normativ este transformarea digitală a relației dintre cetățeni, 
mediul de afaceri, pe de o parte, și autoritățile și instituțiile publice, pe de altă parte, 
concretizate în reducerea sau eliminarea timpului de așteptare pentru serviciile publice 
care implică o plată, facilitarea comunicării între sectorul public și cel privat, creșterea 
calității serviciilor oferite de entitățile din sectorul public, cât și de cele din sectorul privat 
care prestează diferite servicii destinate direct sau indirect publicului, precum și 
trasabilitatea realizării serviciilor publice.  

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

 
5. PLx nr. 604/2020 - Proiectul de Lege pentru acordarea de servicii medicale la 

distanță 
       Domnul președinte Cătălin Drulă 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 acordarea de servicii medicale la distanță. 
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În continuare domnul președinte Cătălin Drulă a dat cuvântul domnului deputat 
Corneliu-Florin Buicu pentru a prezenta proiectul de lege, în calitate de inițiator. 

Domnul deputat Corneliu-Florin Buicu a menționat că unul dintre principalele 
beneficii ale implementării telemedicinei constă în accesibilitatea oferită atât pacientului, 
cât şi medicului în înfăptuirea actului medical, evitându-se astfel aglomerarea cabinetelor 
medicale, a sălilor de aşteptare din cadrul unităţilor medicale şi reducerea presiunii pe 
unităţile de primiri urgenţe.  

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

 
6. PLx nr. 607/2020 - Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.458/2002 

privind calitatea apei potabile 
 Domnul președinte Cătălin Drulă 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 Legii nr.458/2002 privind 
calitatea apei potabile. 
 În continuare domnul președinte Cătălin Drulă a  propus adoptarea unui aviz 
favorabil asupra acestui proiect de lege. Cu unanimitate de voturi (10 voturi pentru) 
propunerea domnului președinte a fost adoptată. 

 
7. Plx nr.631/2020 - Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de instituire a 

Fundaţiei Internaţionale UE-ALC, semnat la Santo Domingo, la 25 octombrie 2016 
Domnul președinte Cătălin Drulă 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 ratificarea Acordului de instituire a Fundației Internaționale UE-ALC, semnat la 
Santo Domingo, la 25 octombrie 2016.  

În continuare domnul președinte Cătălin Drulă a dat cuvântul doamnei Daniela 
Gîtman, Secretar de stat în cadrul Ministerului Afacerilor Externe, pentru a-și prezenta 
punctul de vedere cu privire la acest act normativ. 

 Doamna Secretar de stat a precizat că, la 25 octombrie 2016 a fost semnat la 
Santo Domingo, Acordul de instituire a Fundației Internaționale UE-ALC, care a 
confirmat dezvoltarea relațiilor dintre statele din Uniunea Europeană pe de o parte și cele 
din America Latină și Caraibe, pe de altă parte. România a semnat acest tratat 
internațional, iar prin adoptarea legii de ratificare România îşi va exprima 
consimțământul de a deveni parte la acest tratat internațional şi va facilita intrarea în 
vigoare a Acordului. Fundația va fi finanțată prin contribuții voluntare.  
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În continuare domnul președinte Cătălin Drulă a  propus adoptarea unui aviz favorabil 
asupra acestui proiect de lege. Cu unanimitate de voturi (10 voturi pentru) propunerea 
domnului președinte a fost adoptată. 
 

 
 

Președinte, 
Cătălin Drulă 


	Comisia pentru tehnologia informaţiei                                                            Bucureşti,

