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AVIZ 

asupra  proiectului de lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului 

nr.89/2022 privind înființarea, administrarea și dezvoltarea infrastructurilor și serviciilor 

informatice de tip cloud utilizate de autoritățile și instituțiile publice  

 

În conformitate cu prevederile art.95 și 117 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, Comisia pentru știință și tehnologie a fost sesizată, spre dezbatere 

şi avizare, în procedură de urgență, cu proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanței de 

urgență a Guvernului nr.89/2022 privind înființarea, administrarea și dezvoltarea 

infrastructurilor și serviciilor informatice de tip cloud utilizate de autoritățile și instituțiile 

publice, trimis cu adresa nr. P.L.x. 502 din 26 septembrie 2022 şi înregistrată cu nr. 4c-

24/128 din 26 septembrie 2022. 

Conform dispoziţiilor art.75 din Constituţia României, republicată şi ale art. 92 din 

Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor este Cameră 

decizională.  

Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Comisia a 

dezbătut inițiativa legislativă menționată mai sus în şedinţa din 3 octombrie 2022. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare  stabilirea regimului juridic privind 

înfiinţarea, administrarea şi dezvoltarea unei infrastructuri de tip cloud, denumită 

Platforma de cloud guvernamental, destinată utilizării de către autorităţile şi instituţiile 

publice. Proiectul vizează regimul juridic general privind înfiinţarea, administrarea şi 

dezvoltarea, la nivel naţional, a unei infrastructuri de tip cloud hibrid - Platforma de Cloud 

Guvernamental. Aceasta are ca scop utilizarea serviciilor de tip cloud de către autorităţile 

şi instituţiile publice centrale şi locale. Platforma va fi constituită dintr-o componentă de 



 

cloud privat, denumită „Cloud-ul Privat Guvernamental”, şi din resurse şi servicii publice 

certificate din alte tipuri de cloud publice sau private. Modul de utilizare a Platformei şi 

modul de realizare a interconectării la nivel de servicii între componentele sale vor fi 

stabilite într-un Ghid de Guvernanţă a Platformei, unde vor fi prevăzute standarde, reguli, 

orientări sau caracteristici pentru activităţi sau rezultatele acestora, care vizează atingerea 

gradului optim de calitate, precum şi reguli şi obligaţii în relaţia dintre furnizorul şi 

utilizatorul de servicii de tip cloud. Finanţarea cheltuielilor pentru implementarea Cloud-

ului Privat Guvernamental se va asigură prin PNRR şi de la bugetul de stat sau din alte 

surse de finanţare. 

 Membrii Comisiei au examinat inițiativa legislativă supusă avizării, expunerea de 

motive și avizul favorabil al Consiliului Legislativ nr.725/24.06.2022.  

În urma dezbaterilor s-a hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a 

proiectului de lege, în forma transmisă Comisiei pentru știință și tehnologie de către 

Biroul Permanent.                          

 

 
PREŞEDINTE, 

Dragoș Gabriel ZISOPOL 
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