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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

              Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor 
 

PROCES VERBAL 

al ședinței Comisiei din 21 iunie 2022 

La lucrările ședinței Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor din data 
de 21 iunie 2022, desfășurată în format hibrid, au fost prezenți 10 deputați. 

 La lucrările ședinței au participat, în calitate de invitați din partea Autorității 
Naţionale pentru Administrare şi  Reglementare în Comunicaţii (ANCOM) domnul Marius 
Săceanu –director, Direcția juridică și domnul Călin Cozan – Șef serviciu. 

 
Lucrările ședinței au fost conduse de domnul deputat Ioan - Sabin Sărmaș, președinte 

al Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor. 
  

Pe ordinea de zi a ședinței s-au aflat: 

1. PLx nr.428/2021/2022 - Reexaminarea Legii pentru modificarea și 
completarea unor acte normative în domeniul comunicațiilor electronice și 
pentru stabilirea unor măsuri de facilitare a dezvoltării rețelelor de 
comunicații electronice ca urmare a Deciziei Curții Constituționale nr.295 
din 18 mai 2022; 

2. PLx nr.276/2022 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 
Guvernului nr.52/2022 privind unele măsuri bugetare destinate organizării şi 
desfăşurării celei de-a 21-a ediţii a Conferinţei Plenipotenţiarilor Uniunii 
Internaţionale a Telecomunicaţiilor la Bucureşti, în perioada 26 septembrie -
14 octombrie 2022; 

3. PL-x nr. 393/2021 - Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr.68/2021 privind adoptarea unor măsuri pentru punerea în 
aplicare a cadrului european pentru eliberarea, verificarea şi acceptarea 
certificatului digital al Uniunii Europene privind COVID pentru a facilita 
libera circulaţie pe durata pandemiei de COVID-19; 

4. PLx nr.348/2022 -Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 63/2022 privind unele măsuri temporare pentru acordarea de 
sprijin material categoriilor de persoane aflate în situaţii de risc de deprivare 
materială şi/sau risc de sărăcie extremă, suportate parţial din fonduri externe 
nerambursabile, precum şi unele măsuri de distribuire a acestuia. 

Cu unanimitate de voturi ordinea de zi a fost adoptată. 
 

1. PLx nr.428/2021/2022 - Reexaminarea Legii pentru modificarea și 
completarea unor acte normative în domeniul comunicațiilor electronice și 
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pentru stabilirea unor măsuri de facilitare a dezvoltării rețelelor de 
comunicații electronice ca urmare a Deciziei Curții Constituționale nr.295 din 
18 mai 2022 

 
Domnul președinte Ioan – Sabin Sărmaș a precizat că, în conformitate cu prevederile 

art.137 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia juridică, de disciplină și 
imunități, Comisia pentru constituționalitate, Comisia pentru industrii și servicii, Comisia 
pentru administrație publică și amenajarea teritoriului și Comisia pentru tehnologia 
informației și comunicațiilor au fost sesizate cu Legea pentru modificarea și completarea unor 
acte normative în domeniul comunicațiilor electronice și pentru stabilirea unor măsuri de 
facilitare a dezvoltării rețelelor de comunicații electronice, aflată în procedură de 
reexaminare, ca urmare a Deciziei Curții Constituționale nr.295 din 18 mai 2022, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 568 din 10 iunie 2022. Această Lege, adoptată de 
Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din 
Constituția României, republicată, a făcut obiectul controlului de constituționalitate înainte de 
promulgare. 

Avocatul Poporului și 50 de deputați aparținând Grupului parlamentar al Uniunii 
Salvați România au formulat sesizari de neconstituţionalitate asupra Legii. 

În ședința din 18 mai 2022 Curtea Costituțioanală a României s-a pronunțat asupra 
obiecțiilor de neconstituționalitate formulate, astfel: 

1. A admis obiecția de neconstituționalitate și a constatat că sunt neconstituționale 
dispozițiile art.2 pct.27, cu referire la introducerea art.10 ind.2 alin.(1) lit.c) în Ordonanța de 
urgență a Guvernului nr.111/2011 privind comunicațiile electronice, art.13 și art.48 din Legea 
pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul comunicațiilor 
electronice pentru stabilirea unor măsuri de facilitare a dezvoltării rețelelor de comunicații 
electronice;  

2. A respins, ca neîntemeiată, obiecția de neconstituționalitate și a constatat că 
dispozițiile art.2 pct.27, cu referire la introducerea art.10 ind.2 alin.(1) lit.a), b) și d) și 
alin.(2)-(6) în Ordonanța de urgență a Guvernului nr.111/2011 privind comunicațiile 
electronice și art.10 din Legea pentru modificarea și completarea unor acte normative în 
domeniul comunicațiilor electronice pentru stabilirea unor măsuri de facilitare a dezvoltării 
rețelelor de comunicații electronice sunt constituționale în raport cu criticile formulate.  

Pentru pronunțarea soluției de admitere, Curtea a reținut, în esență, următoarele 
argumente: Luând act, pe de o parte, de Decizia nr.440 din 8 iulie 2014, prin care Curtea a 
constatat neconstituționalitatea, în integralitate, a Legii nr.82/2012 care stabilea obligaţia 
furnizorilor de reţele publice de comunicaţii electronice şi a furnizorilor de servicii de 
comunicaţii electronice destinate publicului de a reţine anumite date generate sau prelucrate 
ca urmare a unei comunicaţii ori a unui serviciu de comunicaţii (datele de trafic şi de 
localizare a persoanelor fizice şi a persoanelor juridice, precum şi datele necesare pentru 
identificarea unui abonat sau unui utilizator înregistrat) pentru punerea acestora la dispoziţia 
organelor de urmărire penală, instanţelor de judecată şi organelor de stat cu atribuţii în 
domeniul siguranţei naţionale, și, pe de altă parte, de faptul că, până în prezent, legiuitorul nu 
a reglementat o nouă lege referitoare la reţinerea datelor generate sau prelucrate de furnizorii 
de reţele publice de comunicaţii electronice şi de furnizorii de servicii de comunicaţii 
electronice destinate publicului, Curtea a reţinut că dispozițiile art.2 pct.27 din legea criticată, 
cu referire la introducerea art.10 ind.2 alin.(1) lit.c) în Ordonanța de urgență a Guvernului 
nr.111/2011, care instituie obligația în sarcina furnizorilor de rețele sau servicii de 
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comunicații electronice de a furniza ”informațiile reținute sau stocate” organelor de urmărire 
penală sau organelor cu atribuții în domeniul securității naționale, nu au caracter previzibil, 
iar proporționalitatea măsurii nu este asigurată prin reglementarea unor garanții 
corespunzătoare, cu respectarea prevederilor art.1 alin.(5) din Constituție. Lipsa garanțiilor 
deschide posibilitatea unor abuzuri în activitatea de reţinere și stocare a datelor, cu riscul 
afectării dreptului la viaţă intimă, familială și privată a persoanei, a secretului corespondenţei 
şi a libertăţii de exprimare, ingerința statului în exercitarea drepturilor constituționale 
menționate nefiind formulată într-o manieră susceptibilă să ofere încredere cetățenilor în 
caracterul său strict necesar într-o societate democratică. Chiar dacă norma prevede garanțiile 
necesare accesului și folosirii informațiilor reținute sau stocate, prin modul 
defectuos/ambiguu de redactare, lipsit de precizie și predictibilitate, Curtea constată că 
aceleași dispoziții sunt susceptibile de a crea aparența de legalitate cu privire la activitatea de 
reținere și stocare a informațiilor electronice, lăsând posibilitatea interpretării acestora în 
sensul că obligația reținerii și stocării informațiilor electronice poate fi reglementată prin acte 
normative infralegale, adoptate de autorități publice administrative cu competențe în materia 
comunicaţiilor electronice. Or, o atare concluzie este incompatibilă cu drepturile 
fundamentale a căror protecție este consacrată constituțional, astfel că art.2 pct.27 din legea 
criticată, prin care se introduce art.10 ind.2 alin.(1) lit.c) în Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr.111/2011, sunt neconstituționale prin raportare la art.1 alin.(5), art.26, art.28 și 
la art.30 din Constituţie. Cu privire la dispozițiile art.13 și ale art.48 din actul normativ 
criticat, Curtea a reţinut că atât prin conţinutul lor normativ lacunar sub aspectul stabilirii 
unor minime cerinţe obligatorii sau a unor criterii obiective pentru aprobarea amplasării 
elementelor de infrastructură fizică necesare susținerii rețelelor de comunicații electronice pe 
spațiile verzi situate în intravilan, cât și prin faptul că reprezintă derogări de la regimul juridic 
aplicabil spațiilor verzi care instituie interdicții absolute în acest domeniu, sunt apte să 
afecteze exercitarea în condiţii de normalitate a dreptului la ocrotirea sănătății și a dreptului la 
un mediu sănătos. Curtea a constatat că măsura dispusă nu este necesară, adecvată și nici 
proporţională, amplasarea elementelor de infrastructură fizică necesare susținerii rețelelor de 
comunicații electronice pe spațiile verzi situate în intravilan având un caracter excesiv, de 
natură a afecta drepturile protejate constituțional de art.34 și art.35 din Legea fundamentală. 

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

Legea are ca obiect de reglementare asigurarea transpunerii în legislația națională a 
Directivei (UE) 2018/1972 a Parlamentului European și a Consiliului din 11 decembrie 2018 
de instituire a Codului europaen al comunicațiilor electronice, act legislativ prin care au fost 
reținute într-un singur document, toate directivele din domeniul comunicațiilor electronice. 
Prin proiect se propun o serie de modificări și/sau completări ce urmăresc atingerea unei mai 
bune conectivități pentru utilizatori, documentul fiind parte a unor măsuri de politică necesare 
pentru a sprijini dezvoltarea rețelelor și serviciilor de comunicații electronice. 

Domnul președinte Ioan – Sabin Sărmaș a supus la vot adoptarea unui raport 
preliminar de adoptare a Legii pentru modificarea și completarea unor acte normative în 
domeniul comunicațiilor electronice și pentru stabilirea unor măsuri de facilitare a dezvoltării 
rețelelor de comunicații electronice, cu amendamentele admise de eliminare a articolelor 
declarate neconstituționale. Cu unanimitate de voturi membrii comisiei au hotărât adoptarea 
raportului preliminar. 
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2. PLx nr.276/2022 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 
Guvernului nr.52/2022 privind unele măsuri bugetare destinate organizării şi 
desfăşurării celei de-a 21-a ediţii a Conferinţei Plenipotenţiarilor Uniunii 
Internaţionale a Telecomunicaţiilor la Bucureşti, în perioada 26 septembrie -
14 octombrie 2022 

 

Domnul președinte Ioan – Sabin Sărmaș a precizat că, în conformitate cu prevederile 
art.95 și 117 alin.(3) din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, Comisia pentru 
buget, finanțe și bănci și Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor, au fost 
sesizate spre dezbatere, în fond, în procedură de urgență, cu prezentul proiect de lege. 
Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de ordonanță de urgență, cu observații și 
propuneri,  iar Senatul a adoptat proiectul de lege în ședința din 16 mai 2022. Camera 
Deputaților este Cameră decizională, potrivit prevederilor art.75 alin. (1) din Constituția 
României, republicată. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare stabilirea unui 
mecanism de finanţare a acţiunilor şi activităţilor necesare procesului de pregătire, organizare 
şi desfăşurare a Conferinţei Plenipotenţiarilor Uniunii Internaţionale a Telecomunicaţiilor al 
ordonatorilor principali de credite ai bugetului de stat sau unităţilor administrativ-teritoriale 
cu atribuţii în organizarea şi desfăşurarea evenimentului, din sumele virate de ANCOM. 
Astfel, se propune ca, din excedentul bugetar aferent anilor anteriori, ANCOM să vireze la 
bugetul de stat suma de 88.000 mii lei, în vederea finanţării cheltuielilor ordonatorilor 
principali de credite, determinate de organizarea şi desfăşurarea Conferinţei, între care şi 
Primăria Municipiului Bucureşti. În raport cu obiectul și conținutul reglementării, proiectul 
de lege face parte din categoria legilor ordinare. 

Domnul președinte Ioan – Sabin Sărmaș a propus adoptarea unui raport preliminar de 
adoptare a proiectului de lege. Cu uanimitate propunerea domnului președinte a fost adoptată. 
 

3. PL-x nr. 393/2021 - Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr.68/2021 privind adoptarea unor măsuri pentru punerea în 
aplicare a cadrului european pentru eliberarea, verificarea şi acceptarea 
certificatului digital al Uniunii Europene privind COVID pentru a facilita 
libera circulaţie pe durata pandemiei de COVID-19 

 

Domnul președinte Ioan – Sabin Sărmaș a precizat că, în temeiul dispoziţiilor art. 95 
și 117 alin. (3) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Comisia pentru tehnologia informaţiei 
şi comunicaţiilor, Comisia juridică, de disciplină și imunități, Comisia pentru sănătate și 
familie și Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională au fost sesizate, spre 
dezbatere în fond în procedură de urgență, cu prezentul proiect de lege. Senatul a adoptat 
proiectul de lege în ședința din 22.09.2021, iar Consiliului Legislativ și Consiliul Economic și 
Social au avizat favorabil, cu observații și propuneri, proiectul de ordonanță de urgență. 
Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților a avizat negativ proiectul 
de lege, iar Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului a avizat favorabil 
proiectul de act normativ. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare adoptarea măsurilor 
de punere în aplicare a cadrului european pentru eliberarea, verificarea şi acceptarea 
certificatului digital al Uniunii Europene privind COVID care atestă vaccinarea, testarea sau 
vindecarea titularilor, pentru facilitarea liberei circulaţii pe durata pandemiei de COVID-19. 
Principalele intervenţii legislative vizează, printre altele, proiectarea, dezvoltarea şi operarea 



 

 5

unui sistem informatic integrat în temeiul prevederilor Regulamentului (UE) 2021/953, având 
ca scop asigurarea următoarelor facilităţi: operaţionalizarea unei aplicaţii de interogare a 
bazelor de date ce conţin înregistrări privind persoanele vaccinate împotriva COVID-19, 
rezultatele testelor pentru virusul SARS-CoV-2, precum şi persoanele vindecate de COVID-
19, interconectarea bazelor de date administrate de structuri din cadrul sau aflate în 
subordinea sau coordonarea Ministerului Sănătăţii, M.A.I., precum şi de către alte autorităţi şi 
instituţii publice, furnizarea de soluţii şi instrumente informatice care să permită asigurarea, 
generarea, distribuţia şi verificarea certificatelor digitale ale Uniunii Europene pentru 
COVID-19, prevăzute de Regulamentul (UE) 2021/953. Camera Deputaților este Cameră 
decizională, potrivit prevederilor art.75 alin. (1) din Constituția României, republicată. 
Comisia pentru sănătate și familie a transmis un raport preliminar de adoptare a proiectului de 
lege cu amendamente admise. 

Domnul președinte Ioan – Sabin Sărmaș a propus adoptarea raportui preliminar primit 
de la Comisia pentru sănătate și familie. Cu uanimitate propunerea domnului președinte a fost 
adoptată. 
 

4. PLx nr.348/2022 -Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 63/2022 privind unele măsuri temporare pentru acordarea de 
sprijin material categoriilor de persoane aflate în situaţii de risc de deprivare 
materială şi/sau risc de sărăcie extremă, suportate parţial din fonduri externe 
nerambursabile, precum şi unele măsuri de distribuire a acestuia 

 
 

Domnul președinte Ioan – Sabin Sărmaș a precizat că, în conformitate cu prevederile 
art.95 și 117 alin.(3) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Biroul permanent a 
trimis, Comisiei pentru tehnologia informației şi comunicaţiilor, spre avizare, în procedură de 
urgență, prezentul proiect de lege. Consiliul Legislativ și Consiliul Economic și Social au 
avizat favorabil proiectul de ordonanță de urgență, cu observații și propuneri. Senatul a 
adoptat proiectul de lege în ședința din data de 07.06.2022. Proiectul de lege are ca obiect de 
reglementare instituirea unor măsuri temporare, denumite „Sprijin pentru Româniaˮ, pînă la 
data de 31.12.2022, pentru sprijinul material al unor categorii de populaţie vulnerabile. 
Sprijinul material are drept scop compensarea unei părţi din categoriile de cheltuieli cu hrana 
pentru asigurarea traiului zilnic, prin acordarea unor tichete sociale pe suport electronic 
pentru achiziţionarea de produse alimentare de bază şi/sau pentru asigurarea de mese calde. 
Sprijinul material este suportat parţial din bugetul de stat şi din fonduri externe 
nerambursabile, fiind asimilat prestaţiilor, nu se consideră venit, în înţelesul dispoziţiilor 
legale în vigoare, nu se impozitează şi nu reprezintă bază de calcul pentru stabilirea 
contribuţiilor de asigurări sociale de stat, asigurări sociale de sănătate sau contribuţia 
asiguratorie pentru muncă. În raport cu obiectul de reglementare 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. 

Domnul președinte Ioan – Sabin Sărmaș a supus la vot avizarea proiectului de lege. 
Cu unanumitate de voturi membrii comisiei au avizat favorabil proiectul de lege. 
 

PREȘEDINTE 

IOAN – SABIN SĂRMAȘ 


