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SINTEZA 

activităţii Comisiei din 6 noiembrie 2018 

 
 La lucrările ședinței din data de 6 noiembrie 2018 au fost prezenți 7 deputați: Drulă 

Cătălin, Cîtea Vasile, Sămărtinean Cornel-Mircea, Socotar  Gheorghe-Dinu, Zainea Cornel.  
            Au fost absenţi: Dobrică Ionela Viorela, Popescu Mariana-Venera, Popescu Pavel, 
Simonis Alfred-Robert, Anton Anton, Apjok Norbert, Moldovan Sorin Dan, Pambuccian 
Varujan, Petcu Toma-Florin, Pop Andrei, Zamfira Constantin-Cătălin.  
           Doamna deputat  Dobrică Ionela Viorela a fost înlocuită de către dl.deputat Lazăr Sorin 
și domnul deputat Popescu Pavel a fost înlocuit de către dna.deputat Fădor Angelica. 

 
Pe ordinea de zi a ședinței s-au aflat: 
 
1. PL-x nr.280/2018 - Reexaminarea Legii privind asigurarea unui nivel comun 

ridicat de securitate a reţelelor şi sistemelor informatice, ca urmare a Deciziei 
Curţii Constituţionale nr.455 din 4 iulie 2018, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr.622  din 18 iulie 2018; 

2. PL-x nr.843/2015 - Proiectul de Lege privind sediul electronic al 
operatorilor economici; 

3. PL-x nr.593/2018 - Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii; 

4. Plx nr.595/2018 - Proiectul de Lege pentru completarea Legii nr.282/2005 
privind organizarea activităţii de transfuzie sanguină, donarea de sânge şi 
componente sanguine de origine umană, precum şi asigurarea calităţii şi 
securităţii sanitare, în vederea utilizării lor terapeutice. 

 
 La lucrările Comisiei au participat, în calitate de invitați, din partea Ministerului 
Comunicațiilor și Societății Informaționale (MCSI) doamna Carmen Elian - Subsecretar 
de stat, iar din partea Centrului Național de Răspuns la Incidente de Securitate 
Cibernetică – CERT-RO domnul Driga Cristian – consilier.  
 



1. PL-x nr.280/2018 - Reexaminarea Legii privind asigurarea unui nivel comun 
ridicat de securitate a reţelelor şi sistemelor informatice, ca urmare a Deciziei 
Curţii Constituţionale nr.455 din 4 iulie 2018, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr.622  din 18 iulie 2018 

 
 Domnul președinte Cătălin Drulă a precizat că în conformitate cu prevederile 
art.134 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările 
ulterioare, Comisia juridică, de disciplină și imunități și Comisia pentru tehnologia 
informației și comunicațiilor au fost sesizate cu Cererea de reexaminare a Legii privind 
asigurarea unui nivel comun ridicat de securitate a rețelelor și sistemelor informatice, ca 
urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr.455 din 4 iulie 2018, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr.622  din 18 iulie 2018. În conformitate cu decizia 
menționată anterior, Curtea Constituțională a constatat că Legea privind asigurarea unui 
nivel comun ridicat de securitate a reţelelor şi sistemelor informatice este 
neconstituţională, în ansamblul său, deoarece actul normativ a fost adoptat cu încălcarea 
prevederilor constituţionale ale art.1 alin.(5) care consacră principiul legalităţii şi ale 
art.119 referitoare la atribuţiile Consiliului Suprem de Apărare a Ţării, întrucât în cadrul 
procedurii legislative, iniţiatorul nu a respectat obligaţia legală, conform căreia Consiliul 
Suprem de Apărare a Ţării avizează proiectele de acte normative iniţiate sau emise de 
Guvern privind securitatea naţională. Legea adoptată de Parlament stabilește cadrul 
juridic și instituțional, măsurile și mecanismele necesare în vederea asigurării unui nivel 
comun ridicat de securitate a rețelelor și sistemelor informatice și a stimulării cooperării 
în domeniu, asigurând transpunerea Directivei 2016/1148/UE a Parlamentului European 
și a Consiliului din 6 iulie 2016 privind măsuri pentru un nivel comun ridicat de 
securitate a rețelelor și a sistemelor informatice în Uniune.  
  În continuare domnul președinte Cătălin Drulă a dat cuvântul reprezentantului 
Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale (MCSI) pentru a-și expune 
punctul de vedere. 
 Doamna Carmen Elian - Subsecretar de stat la MCSI a precizat că Legea privind 
asigurarea unui nivel comun ridicat de securitate a rețelelor și sistemelor informatice a 
fost trimisă în Parlament pentru reexaminare ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale 
nr.455 din 4 iulie 2018, prin care actul normativ a fost declarat neconstituțional deoarece 
nu a fost solicitat avizul Consiliului Suprem de Apărare a Ţării atunci când a fost elaborat 
proiectul de lege. În ședința Plenului Senatului din data de 16 octombrie 2018 
Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale a prezentat Hotărârea Consiliului 
Suprem de Apărare a Țării nr.106/02.10.2018 prin care se avizează proiectul de lege și a 
solicitat adoptarea legii având în vedere că obiectul neconstituționalității a fost înlăturat, 
același lucru solicitând și Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor. 
  Domnul președinte Cătălin Drulă a precizat că din totalul de 16 membri ai 
Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor sunt prezenți 7, iar cvorumul 
necesar desfășurării ședinței este, conform Regulamentului Camerei Deputaților, de 9 
membri prezenți, prin urmare votul asupra proiectului de lege se amână. 
 

2. PL-x nr.843/2015 - Proiectul de Lege privind sediul electronic al 
operatorilor economici 

 



Domnul președinte Cătălin Drulă a precizat că în conformitate cu art.70 din 
Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, Plenul Camerei Deputaților a hotărât, în 
ședința din 29 mai 2018, retrimiterea proiectului de Lege privind sediul electronic al 
operatorilor economici, Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor și 
Comisiei juridice, de disciplină și imunități în vederea reexaminării și depunerii unui nou 
raport. Inițiativa legislativă are ca obiect reglementarea sediului electronic al operatorilor 
economici. Potrivit Expunerii de motive, intervențiile legislative vizează ”alocarea unei 
adrese de email odată cu înregistrarea fiscală a oricărui operator economic, o adresă de 
email care să identifice în același mod ca și codul de identificare fiscală sau codul unic de 
înregistrare, după caz, acel operator economic și care să echivaleze cu sediul electronic al 
acesteia.”   În data de 08.10.2018 Guvernul, prin punctul de vedere transmis, nu susține 
adoptarea acestei inițiative legislative. 
 În continuare domnul președinte Cătălin Drulă a dat cuvântul reprezentantului 
Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale (MCSI) pentru a-și expune 
punctul de vedere. 
 Doamna Carmen Elian - Subsecretar de stat la MCSI a precizat că MCSI nu 
susține adoptarea acestei inițiative legislative. 
  Domnul președinte Cătălin Drulă a precizat că, din lipsa cvorumului de ședință 
votul asupra proiectului de lege se amână. 
  

3. PL-x nr.593/2018 - Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii; 

4. Plx nr.595/2018 - Proiectul de Lege pentru completarea Legii nr.282/2005 
privind organizarea activităţii de transfuzie sanguină, donarea de sânge şi 
componente sanguine de origine umană, precum şi asigurarea calităţii şi 
securităţii sanitare, în vederea utilizării lor terapeutice. 

 
 Domnul președinte Cătălin Drulă a menționat că dezbaterile pe marginea celor 
două inițiative legislative se amână deoarece reprezentanții Ministerului Sănătății și cei ai 
Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nu sunt prezenți. 
 
 
 
 

                                                                                PREȘEDINTE, 
 
                                                                  Cătălin Drulă 
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