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SINTEZA 
activităţii Comisiei din 17 februarie 2015 

 
           La lucrările şedinţei Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor din 
Camera Deputaţilor din 17 februarie au fost prezenţi: Vasile Ghiorghe Gliga, Diniţă Ion, 
Ionuţ Cristian Săvoiu, Răzvan Ionuţ Tănase, Sorin Avram Iacoban, Mircea Cazan, Titi 
Holban, Daniel Iane, Iusein Ibram, Murgu Neagu, Daniel Vasile Oajdea, Varujan 
Pambuccian, Cornel Mircea Sămărtinean, Valerian Vreme, Josif Moldovan.. Au fost 
absenţi: Ion Şcheau, Ciurariu Florin, Grindeanu Sorin Mihai.  
               Pe ordinea de zi s-a aflat: 

1. Plx. nr. 263/2014/2015 – Cererea de reexaminare a Legii privind 
securitatea cibernetică a României, ca urmare a Deciziei Curţii 
Constituţionale nr. 17 din 21.01.2015, publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 79 din 30.01.2015; 

 
2. Plx nr.277/2014/2015 - Cererea de reexaminare a Legii pentru 

completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 privind 
comunicaţiile electronice, ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr. 
461 din 16.09.2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, 
nr. 775 din 24.10.2014; 

 
3. Plx nr.16/2015 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.62/2014 pentru completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.146/2002 privind formarea şi utilizarea 
resurselor derulate prin trezoreria statului. 

 
1. Plx. nr. 263/2014/2015 – Cererea de reexaminare a Legii privind 

securitatea cibernetică a României, ca urmare a Deciziei Curţii 
Constituţionale nr. 17 din 21.01.2015, publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 79 din 30.01.2015; 

                      În conformitate cu prevederile art.134 alin.(1) din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, 
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Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor şi Comisia juridică, de disciplină 
şi imunităţi au fost sesizate, pentru dezbatere în fond cu cererea de reexaminare a Legii 
privind securitatea cibernetică a României, ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr. 
17 din 21.01.2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 79 din 
30.01.2015. 

Obiectul sesizării de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile Legii privind 
securitatea cibernetică a României în forma adoptată de Senatul României, în calitate de 
Cameră decizională.  

În data de 21 ianuarie 2015, Plenul Curţii Constituţionale, învestit în temeiul 
art.146 lit. a) din Constituţia României şi al art.15 din Legea nr.47/1992 privind 
organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, s-a întrunit pentru a soluţiona, în 
cadrul controlului anterior promulgării, obiecţia de neconstituţionalitate a prevederilor 
Legii privind securitatea cibernetică a României, obiecţie formulată de un număr de 69 de 
deputaţi aparţinând Grupului Parlamentar al Partidului Naţional Liberal. În urma 
deliberărilor, Curtea Constituţională, cu majoritate de voturi, a admis obiecţia de 
neconstituţionalitate şi a constatat că Legea privind securitatea cibernetică a României 
este neconstituţională, în ansamblul ei. 

În conformitate cu prevederile art. 61 şi 134 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, membrii celor trei comisii sesizate  au dezbătut cererea de 
reexaminare a Legii privind securitatea cibernetică a României, ca urmare a Deciziei 
Curţii Constituţionale nr. 17 din 21.01.2015, publicată în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 79 din 30.01.2015 în şedinţa comună din data de 17 februarie 2015. 

Din totalul de 18 membrii ai Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi 
comunicaţiilor au fost prezenţi la şedinţă 14 deputaţi, din totalul de 25 de membri ai 
Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională au fost prezenţi la şedinţă 
16 deputaţi, iar din totalul de 26 de membrii ai Comisiei juridice, de disciplină şi 
imunităţi au fost prezenţi la şedinţă conform listei de prezenţă.  

În urma dezbaterilor membrii celor trei comisii au hotărât, cu unanimitate de 
voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor un raport de respingere a Legii privind 
securitatea cibernetică a României, ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr. 17 din 
21.01.2015.  

În raport cu obiectul şi conţinutul reglementării, legea face parte din categoria 
legilor organice. 
 

2. Plx nr.277/2014/2015 - Cererea de reexaminare a Legii pentru 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 privind 
comunicaţiile electronice, ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr. 
461 din 16.09.2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, 
nr. 775 din 24.10.2014. 

                   În conformitate cu prevederile art.134 alin.(1) din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor şi 



Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi au fost sesizate pentru dezbatere în fond cu 
cererea de reexaminare a Legii pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 111/2011 privind comunicaţiile electronice, ca urmare a Deciziei Curţii 
Constituţionale nr. 461 din 16.09.2014, publicată în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 775 din 24.10.2014. 

Motivele de neconstituţionalitate le constituie dispoziţiile Legii pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 privind 
comunicaţiile electronice, în forma adoptată de Camera Deputaţilor, în calitate de 
Cameră decizională.  

În data de 16 septembrie 2014, Plenul Curţii Constituţionale, învestit în temeiul 
art.146 lit. a) din Constituţia României şi al art.15 din Legea nr.47/1992 privind 
organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, s-a întrunit pentru a soluţiona, în 
cadrul controlului anterior promulgării, obiecţia de neconstituţionalitate a Legii pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.111/2011 privind 
comunicaţiile electronice, obiecţie formulată de Avocatul Poporului. 

Curtea Constituţională, cu majoritate de voturi, a admis obiecţia de 
neconstituţionalitate şi a constatat că Legea pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.111/2011 privind comunicaţiile electronice este 
neconstituţională, în ansamblul ei. 

În temeiul prevederilor art.147 alin.(2) din Constituţia României, republicată, şi 
ale art. 145 din Regulamentul Senatului, cu modificările şi completările ulterioare, 
Senatul, în şedinţa din 5 februarie 2015, a respins Legea pentru completarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicaţiile electronice, reexaminată ca 
urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr. 461 din 16.09.2014, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 775 din 24.10.2014. 

În conformitate cu prevederile art. 61 şi 134 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, membrii celor două comisii sesizate au dezbătut cererea de 
reexaminare a Legii pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 
privind comunicaţiile electronice, ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr. 461 din 
16.09.2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 775 din 24.10.2014, 
în şedinţa comună din data de 17 februarie 2015. 

Din totalul de 18 membrii ai Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi 
comunicaţiilor au fost prezenţi la şedinţă 14 deputaţi, iar din totalul de 26 de membrii ai 
Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au fost prezenţi la şedinţă conform listei de 
prezenţă.  

În urma dezbaterilor membrii celor două comisii au hotărât, cu unanimitate de 
voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor un raport de respingere a Legii pentru 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicaţiile 
electronice,  ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr. 461 din 16.09.2014. 



În raport cu obiectul şi conţinutul reglementării, legea face parte din categoria 
legilor ordinare. 
 

3. Plx nr.16/2015 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.62/2014 pentru completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.146/2002 privind formarea şi utilizarea 
resurselor derulate prin trezoreria statului. 

În conformitate cu prevederile art.95  şi 115 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor republicat, Biroul permanent a trimis Comisiei pentru tehnologia informaţiei 
şi comunicaţiilor, spre avizare în procedură de urgenţă, proiectul de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.62/2014 pentru completarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate 
prin trezoreria statului. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare crearea cadrului legal care să 
permită Trezoreriei Statului să ofere tuturor instituţiilor publice, servicii de acceptare de 
plăţi electronice cu carduri de plată, cu condiţia autorizării în acest scop de către 
sistemele Mastercard, VISA sau alte sisteme similare. Introducerea acestui sistem de 
plată nu va genera costuri pentru instituţiile publice care vor încasa venituri bugetare 
(unităţi administrativ-teritoriale; instituţii publice finanţate integral/parţial din venituri; 
bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul fondului naţional unic de asigurări de 
sănătate, bugetul asigurărilor pentru  şomaj), costurile reprezentând comisioane fiind 
integral suportate de la bugetul de stat.  

Consiliul Economic şi Social, Senatul şi Consiliul Legislativ au avizat favorabil 
proiectul de lege. 

În raport cu obiectul de reglementare, proiectul de lege se încadrează în categoria 
legilor ordinare.  

Potrivit dispoziţiilor art.75 alin. (1) din Constituţia României, republicată, Camera 
Deputaţilor este Cameră decizională. 

Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 
membrii Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor au dezbătut proiectul 
de lege şi au hotărât, cu majoritate de voturi a membrilor prezenţi, avizarea favorabilă a 
acestuia.  
 
 
 

PREŞEDINTE, 
                                           Vasile Ghiorghe Gliga 
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