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La lucrările ședinței Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor au 

fost prezenți 9 deputați: Drulă Cătălin, Cîtea Vasile, Moagher Laura-Mihaela, 
Pambuccian Varujan, Pop Andrei, Socotar  Gheorghe-Dinu, Zamfira Constantin-Cătălin. 
Au fost absenţi: Dobrică Ionela Viorela,  Popescu Mariana-Venera, Popescu Pavel, Anton 
Anton, Apjok Norbert, Calotă Florică-Ică, Pop Rareș-Tudor, Sămărtinean Cornel-Mircea,  
Varga Glad-Aurel. 

Domnul deputat Pop Rareș-Tudor a fost înlocuit de către dl. deputat Cristian 
Ghinea, iar doamna deputat Dobrică Ionela Viorela a fost înlocuită de către dna.deputat 
Teiș Alina. 

Pe ordinea de zi s-au aflat: 
1. PLx nr. 575/2017 - proiectul de Lege pentru modificarea și completarea 

unor acte normative care cuprind dispoziții privind evidența persoanelor 
și actele de identitate ale cetățenilor români; 

2. PLx. nr. 86/2018 - Proiectul Legii manualului şcolar; 
3. PLx. nr. 98/2018 - Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de 

urgență a Guvernului nr.99/2017 pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.158/2005 privind concediile şi 
indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate. 

 
 La lucrările ședinței au participat, în calitate de invitați, din partea Ministerului 
Afacerilor Interne (MAI) domnul Bogdan Samoilă - Subsecretar de stat, domnul Giulescu 
Cătălin - director împuternicit - Direcției de Evidență a Persoanelor și Administrare a 
Bazelor de Date și domnul Mihăiță Iulian - Șef serviciu, din partea Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administrației Publice (MDRAP) domnul Gheorghiu Angel - Subsecretar de 
stat, domnul Daniel Marinescu – Director general, domnul Solomon Sorin - Director, din 
partea Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale (MCSI) doamna Carmen 
Elian Subsecretar de stat, din partea Ministerului Finanțelor Publice (MFP) domnul 
Ștefan Daia – Director adjunct, din partea Asociației Furnizorilor de Servicii de 
Certificare (AFSC) domnii Adrian Floarea, Iosif Szaviy, Constantin Burdun, Ghibu 
Nicolae și doamna Camelia Neculai, din partea Asociației Romanian Business 



Accelerator domnul Nicoară Andrei, din partea Asociației de Plăți Electronice din 
România (APERO) domnul George Anghel Director executiv, din partea Asociația 
Reality Check domnul Radu Mihaiu, din partea Asociației Civice Dreptate domnul 
Adrian Aciu, din partea Ministerului Educației Naționale (MEN) doamna Maria Mihaela 
Nistor – Director general – Editura Didactică și Pedagogică, din partea Centrul pentru 
Inovare Publică, domnul Ovidiu Voicu- Director executiv. 
 

1. PLx nr. 575/2017 - proiectul de Lege pentru modificarea și completarea unor 
acte normative care cuprind dispoziții privind evidența persoanelor și actele 
de identitate ale cetățenilor români. 

 
 Domnul președinte Cătălin Drulă a menționat că este a treia oară când acest 
proiect de lege este pe ordinea de zi a Comisiei. Amânarea avizării acestui proiect de lege 
a fost cerută de către  Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale (MCSI) 
pentru armonizarea poziției Guvernului privind unele aspecte legate de aplicarea 
Regulamentului nr.910./2014. Divergențele în cadrul Guvernului se referă la acordarea 
aceleiași valori juridice semnăturii electronice avansate cu cea a semnăturii olografe. 
  În continuare domnul președinte Cătălin Drulă a dat cuvântul reprezentanților 
MAI și reprezentantului MCSI pentru a prezenta punctul de vedere final al Guvernului cu 
privire la acest proiect de lege. 
 Reprezentanții MAI au precizat că poziția Guvernului a fost transmisă 
Parlamentului prin Hotărârea de Guvern nr. 188 din 26.10.2017 care însoțește proiectul 
de lege, domnul Lucian Șova - Ministrul Comunicațiilor și Societății Informaționale la 
acea vreme fiind prezent în ședința de Guvern în care a fost adoptat proiectul de lege 
neridicând niciun fel de obiecție. 

Reprezentantul MCSI a precizat că MCSI respectă poziția Guvernului. 
Domnul președinte Cătălin Drulă a menționat că s-a solicitat un punct de vedere al 

Comisiei Europene cu privire la interpretarea prevederilor din Regulamentul (UE) nr. 
910/2014 cu privire la efectele juridice ale semnăturii electronice față de semnătura 
olografă. În continuare domnul președinte Cătălin Drulă a prezentat răspunsul Direcției 
Generale Rețele de Comunicare, Conținut și Tehnologie din cadrul Comisiei Europene 
(DG CONNECT). 
Domnul deputat Varujan Pambuccian a precizat că este diferență între autentificare și 
identificare. Cu username și parolă cineva se autentifică în sistem, dar nu se identifică. În 
toată legislația internațională referitoare la semnătura electronică se precizează că doar 
semnătura electronică calificată este legată biunivoc de semnatar. În continuare domnul 
deputat Varujan Pambuccian a întrebat reprezentanții MAI de ce Guvernul nu-și asumă să 
acorde cetățenilor semnătură electronică calificată și ce costuri ar implica acest lucru. 
 Reprezentanții MAI au menționat că s-a optat pentru semnătură avansată pentru a 
nu fi acuzați că influențează piața de certificate digitale calificate.  
 Domnii deputați Gheorghe Dinu Socotar și Cristian Ghinea au întrebat dacă 
MCSI susține proiectul de lege în forma actuală. 
 Reprezentatul MCSI a precizat că a avut loc o discuție tehnică cu MAI și susțin 
punctul de vedere al Guvernului. 



 În continuare domnul președinte Cătălin Drulă a dat cuvântul reprezentanților 
Ministerului Finanțelor Publice (MFP) și reprezentanților Asociației Furnizorilor de 
Servicii de Certificare (AFSC) pentru a-și expune punctul de vedere. 
  Reprezentantul Ministerului Finanțelor Publice (MFP) a precizat că MFP susține 
acest proiect de lege având în vedere faptul că dacă ar exista posibilitatea utilizării 
cardului de identitate pentru autentificare și semnare numărul utilizatorilor serviciilor 
precum Spațiul Privat Virtual ar crește semnificativ. 
              Reprezentanții Asociației Furnizorilor de Servicii de Certificare (AFSC) au 
menționat că susțin implementarea cardului electronic de identitate și încurajează orice 
modalitate care să ajute la dezvoltarea mediului digital în România în condiții de 
securitate și de încredere pentru cetățeni. De asemenea, AFSC nu se opune ca statul să 
urmeze toate etapele de acreditare și să devină furnizor de servicii de certificare.  
            Domnul președinte Cătălin Drulă a menționat că a depus două amendamente la 
acest proiect de lege, respectiv la Art.II, pct.3, art. 8 alineatul (5) se modifică și se 
introduce un nou alineat, alin. (6) astfel:  
 ”(5) Imprimeria Naţională asigură distribuirea la serviciile publice comunitare de 
evidenţă a persoanelor, respectiv la structurile teritoriale pentru imigrări, a cărţilor 
electronice de identitate, a cărţilor de identitate simple, a cărţilor electronice de rezidenţă, 
a cărţilor de rezidenţă și a dispozitivelor de citire a cărților electronice, după caz, în 
vederea eliberării către solicitanţi, în condiţiile stabilite prin protocoale încheiate cu 
D.E.P.A.B.D. şi I.G.I.” 
 (6) La cererea solicitantului se furnizează împreună cu cartea de identitate 
electronică sau cu cartea de rezidență electronică și dispozitivele de citire a cardului.”  
Motivarea  amendamentelor o reprezintă faptul că pentru a utiliza cartea electronică de 
identitate, respectiv cartea electronică de rezidență este necesară posesia unui cititor de 
card. Cetățenii vor primi, la cerere, împreună cu cartea de identitate și cititorul pentru 
card. 
            În continuare domnul președinte Cătălin Drulă a supus la vot amendamentele. Cu 
8 voturi pentru și 1 abținere amendamentele au fost adoptate. 
            Domnul președinte Cătălin Drulă a supus la vot adoptarea unui aviz favorabil cu 
amendamente asupra acestui proiect de lege. Cu 7 voturi pentru și 2 abținere avizul a fost 
adoptat.  

1.    PLx. nr. 86/2018 - Proiectul Legii manualului şcolar. 
 

            Domnul președinte Cătălin Drulă a prezentat proiectul de lege precizând că în 
conformitate cu prevederile art.95 și 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor 
republicat, Biroul permanent a trimis, Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi 
comunicaţiilor, spre avizare, în procedură de urgență, proiectul Legii manualului şcolar.  

În continuare domnul președinte Cătălin Drulă a dat cuvântul reprezentantului 
Ministerului Educației Naționale (MEN) pentru a prezenta punctul de vedere cu privire la 
acest proiect de lege. 
 Reprezentantul Ministerului Educației Naționale (MEN) a menționat că având în 
vedere faptul că au fost aprobate programe şcolare noi pentru clasele din învăţământul 
primar, Ministerul Educației Naţionale (MEN) a introdus manuale școlare noi pentru 
clasele I, a II-a, a III-a şi a IV-a. La începutul anului școlar 2017-2018, la peste 70% 
dintre disciplinele clasei a V-a nu existau manuale școlare. Din cele 108 loturi pentru 



clasa a V-a, doar 26 au fost ofertate, prin urmare pentru cele 82 de loturi nu a existat nicio 
ofertă de manual, aspect care afectează în momentul de față atât o mare parte a cultelor, 
cât și unele minorități naționale. Licitațiile de manuale școlare noi sunt mult întârziate din 
cauza posibilității neîngrădite de contestare repetată a diferitelor etape în derularea 
procedurii. Reprezentantul MEN a precizat că din anul 2014, au fost introduse în școlile 
din România, la scară largă și în mod obligatoriu, manualele digitale. Manualele școlare 
de bază vor fi în format letric, format pdf și variantă digitală interactivă și vor putea fi 
accesate și de pe site-ul Ministerului Educației Naționale, în cadrul Bibliotecii Școlare 
Virtuale. 

 În continuare domnul președinte Cătălin Drulă a supus la vot adoptarea unui aviz 
favorabil asupra acestui proiect de lege. Cu 7 voturi pentru și 2 abținere avizul a fost 
adoptat. 

 
2. PLx.98/2018 - Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr.99/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de 
asigurări sociale de sănătate. 

 
 Având în vedere că reprezentanții Ministerului Sănătății și cei ai Casei Naționale 

de Asigurări de Sănătate nu au fost prezenți la ședință domnul președinte Cătălin Drulă a 
propus și a supus la vot amânarea dezbaterilor asupra acestui proiect de lege cu o 
săptămână. 

 
 

 
 

                                                        PREŞEDINTE, 
                                             Cătălin Drulă 
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