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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 

            Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor 

 

PROCES VERBAL 

al ședinței Comisiei din 29 iunie 2020 

Lucrările ședinței Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor din data de 

29 iunie 2020 s-au desfășurat online și au fost prezenți 10 deputați. 

 Lucrările ședinței au fost conduse de domnul deputat Cornel Zainea,  președinte al 

Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor. 

  

Pe ordinea de zi a ședinței s-au aflat: 

 

1. PLx nr. 308/2020 – Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 

Guvernului nr. 56/2020 privind unele măsuri provizorii în contextul situaţiei 

epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2; 

2. PLx nr.387/2020 - Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii 

nr.374/2013 privind utilizarea sistemelor destinate blocării și întreruperii 

radiocomunicațiilor în perimetrele unităților din subordinea Administrației Naționale a 

Penitenciarelor. 

 

La lucrările Comisiei au participat din partea Ministerului Transporturilor, 

Infrastructurii și Comunicațiilor, domnul Viorel Grigoraș – secretar de stat, iar din partea 

Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM), 

domnul Marius Săceanu, director la Direcția Juridică. 

Domnul președinte Cornel Zainea a supus la vot ordinea de zi. Cu unanimitate de 

voturi ordinea de zi a fost aprobată. 

 

1. PLx nr. 308/2020 – Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 

Guvernului nr. 56/2020 privind unele măsuri provizorii în contextul situaţiei 

epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 

 

Domnul președinte Cornel Zainea a precizat că, în conformitate cu prevederile art.94 și 

115  alin.(3) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Biroul permanent a trimis, 

Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor, spre dezbatere în fond, în procedură 

de urgență, proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 

56/2020 privind unele măsuri provizorii în contextul situației epidemiologice determinate de 

răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2. Consiliul Legislativ și Comisia pentru cultură, 

arte, mijloace de informare în masă au avizat favorabil proiectul de lege, iar Senatul a adoptat 

proiectul de lege, în ședința din 19.05.2020. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare 

instituirea unor măsuri provizorii în contextul situației epidemiologice determinate de 
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răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2. Potrivit prevederilor art.75 alin.(1) din Constituţia 

României, Camera Deputaţilor este Cameră decizională.  

Domnul președinte Cornel Zainea a dat cuvântul domnului secretar de stat Viorel 

Grigoraș din partea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor  pentru a-și 

prezenta punctul de vedere. 

Domnul secretar de stat Viorel Grigoraș a precizat că MTIC susține adoptarea proiectului 

de lege de adoptare a Ordonanței de urgență nr.56/2020. 

În continuare domnul președinte Cornel Zainea a dat cuvântul domnului Marius Săceanu, 

director la Direcția Juridică din cadrul ANCOM pentru a-și expune punctul de vedere. 

Domnul Marius Săceanu a precizat că această ordonanță de urgență a fost adoptată  în 

contextul situației generate de starea de urgență decretată pe teritoriul României în contextul 

evoluției situației epidemiologice internaționale determinată de răspândirea coronavirusului 

SARS-CoV-2, precum și declararea pandemiei de către Organizația Mondială a Sănătății. 

Prin acest act normativ se propune exonerarea de la plata tarifului de utilizare a spectrului 

perceput în baza Legii nr. 504/2002 a audiovizualului, cu modificările și completările 

ulterioare, a radiodifuzorilor ce dețin drepturi individuale de utilizare a spectrului radio 

(titulari ai licențelor de emisie și/sau licențe de utilizare a frecvențelor radio în sistem digital 

terestru), amânarea plății tarifului de utilizare a spectrului pentru deținătorii drepturilor 

individuale de utilizare a frecvențelor radio (titulari ai licențelor de utilizare a frecvențelor 

radio) acordate potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr.111/2011 privind 

comunicațiile electronice, aprobată, cu modificări şi completări, prin Legea nr. 140/2012, cu 

modificările și completările ulterioare, măsura amânării de la plată aplicându-se până la data 

de 31 octombrie anul curent. De asemenea, prin proiectul de act normativ se propune ca din 

disponibilitățile ANCOM, reprezentând excedent din anii anteriori, suma de 700.000 mii lei 

să se vireze la bugetul de stat, în contul de venituri al bugetului de stat – 36.01.05 

”Vărsăminte din veniturile şi/sau disponibilitățile instituţiilor publice” în termen de 10 zile 

de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, sumă care a fost deja virată. 

Tot acest act normativ prevede că bugetul anual de venituri şi cheltuieli al ANCOM aferent 

anului 2020 să fie aprobat de către Guvern, prin excepție de la art. 14 alin. (3) din Ordonanța 

de urgență a Guvernului nr. 22/2009 privind înființarea Autorității Naționale pentru 

Administrare și Reglementare în Comunicații, aprobată prin Legea nr. 113/2010, cu 

modificările și completările ulterioare. Această măsură este una excepțională, generată de 

starea de urgență decretată pe teritoriul național. 

 Domnul deputat Cătălin Drulă a precizat că banii luați de la ANCOM nu au fost 

alocați pentru proiecte din domeniul IT sau comunicații, ci din cei 700.000 mii lei luați din 

excedentul ANCOM, 200.000 mii lei au fost alocați presei în cadrul unei campanii de 

informare. De asemenea, domnul deputat a menționat că nu este de acord cu adoptarea 

bugetului ANCOM pe anul 2020 de către Guvern prin ordonanță de urgență atâta timp cât 

legea prevede că bugetul ANCOM se adoptă de către Parlament, precizând că reprezentanții 

USR nu vor vota acest proiect de lege. 

 Domnul deputat Gheorghe-Dinu Socotar a precizat că banii din excedentul ANCOM 

trebuie utilizați pentru proiecte care să sprijine industria de IT și comunicații și a menționat 

că ar trebui trecut în ordonanța de urgență ca la încetarea stării de urgență și a stării de alertă 

ANCOM să vină în Parlament pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 

2020, așa cum prevede legea. 
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În continuare domnul președinte Cornel Zainea a propus adoptarea unui raport de 

adoptare a proiectului de lege. Cu majoritate de voturi (6 voturi pentru, 3 voturi împotrivă și o 

abținere) propunerea domnului președinte a fost adoptată. 

 

2. PLx nr.387/2020 - Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii 

nr.374/2013 privind utilizarea sistemelor destinate blocării și întreruperii 

radiocomunicațiilor în perimetrele unităților din subordinea Administrației Naționale a 

Penitenciarelor 

 

Domnul președinte Cornel Zainea a precizat că, în conformitate cu prevederile art.94 

și 115 alin.(1) din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, Biroul permanent a trimis, 

Comisiei pentru tehnologia informației şi comunicațiilor, spre dezbatere și avizare, în 

procedură de urgență, proiectul de Lege pentru pentru modificarea și completarea Legii 

nr.374/2013 privind utilizarea sistemelor destinate blocării și întreruperii radiocomunicațiilor 

în perimetrele unităților din subordinea Administrației Naționale a Penitenciarelor. Consiliul 

Legislativ a avizat favorabil inițiativa legislativă, cu observații și propuneri, iar Senatul a 

adoptat acest proiect de lege în ședința din 16.06.2020. Proiectul de lege are ca obiect 

modificarea și completarea Legii nr.374/2013 privind utilizarea sistemelor destinate blocării 

și întreruperii radiocomunicațiilor în perimetrele unităților din subordinea Administrației 

Naționale a Penitenciarelor, în scopul extinderii aplicării legii la nivelul tuturor unităților din 

subordinea Administrației Naționale a Penitenciarelor și la nivelul tuturor spațiilor unde 

desfășoară activități persoanele private de libertate, precum și al creării posibilității 

achiziționării și a altor servicii sau echipamente care să contribuie la diminuarea utilizării, de 

către persoanele private de libertate, a serviciilor de comunicații electronice furnizate prin 

intermediul undelor radio. Prin conținutul său normativ, 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. 

În continuare domnul președinte Cornel Zainea a dat cuvântul domnului Marius 

Săceanu, director la Direcția Juridică din cadrul ANCOM pentru a-și expune punctul de 

vedere. 

Domnul Marius Săceanu a precizat că ANCOM a avizat acest proiect de lege și a 

menționat că ANCOM, începând cu anul 2013, a virat suma de 10 milioane lei/an timp de 5 

ani Administrației Naționale a Penitenciarelor pentru achiziționarea serviciilor destinate 

blocării şi întreruperii radiocomunicaţiilor în perimetrele unităţilor din subordinea 

Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, conform Legii nr.374/2013. Prezentul act 

normativ prevede că, în cazul în care în termenul de 5 ani de la intrarea în vigoare a Legii nr. 

374/2013 nu s-a efectuat achiziționarea serviciilor destinate blocării și întreruperii 

radiocomunicațiilor în perimetrele unităților penitenciare Administraţia Naţională a 

Penitenciarelor să poată achiziționa alte servicii, echipamente sau sisteme de detecție, 

identificare și localizare în vederea diminuării radiocomunicațiilor în perimetrele unităților 

penitenciare. 

În continuare domnul președinte Cornel Zainea a propus adoptarea unui aviz favorabil 

asupra acestui proiect de lege. Cu 10 voturi pentru propunerea domnului președinte a fost 

adoptată. 

 

PREȘEDINTE, 

Cornel Zainea 
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