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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 
Comisia pentru tehnologia informaţiei                                                            Bucureşti, 
şi comunicaţiilor                   22 aprilie 2020 
                                                                                                              

   SINTEZA 
activităţii Comisiei din 22 aprilie 2020 

Online 
 

   Lucrările ședinței Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor din 
data de 2 aprilie 2020 s-au desfășurat online și au fost prezenți 14 deputați: Zainea 
Cornel, Dobrică Ionela Viorela, Popescu Mariana-Venera, Popescu  Pavel, Socotar 
Gheorghe-Dinu, Anton Anton,  Apjok Norbert, Cojocaru Petru-Bogdan, Cătălin Drulă, 
Moldovan Sorin Dan, Pambuccian Varujan, Pop Andrei, Sămărtinean Cornel-Mircea , 
Zamfira Constantin-Cătălin. Au fost absenți: Cîtea Vasile. 
           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.22/2020 - Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență 
a Guvernului nr.73/2019 privind siguranța feroviară; 

2. PLx nr.27/2020 - proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență 
a Guvernului nr.76/2019 pentru prorogarea unor termene prevăzute la 
art.24 alin.(51) și (61) din Legea nr.362/2018 privind asigurarea unui nivel 
comun ridicat de securitate a rețelelor și sistemelor informatice, precum și a 
termenului prevăzut la art.II din Ordonanța Guvernului nr.2/2019 pentru 
modificarea și completarea Legii nr.362/2018 privind asigurarea unui nivel 
comun ridicat de securitate a rețelelor si sistemelor informatice; 

3. PLx nr.38/2020 - proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii 
nr.227/2018 privind aprobarea Programului de susținere pentru activitatea 
de reproducție, incubație și de creștere în sectorul avicol; 

4. PLx nr.57/2020 - Proiectul de Lege pentru modificarea art.116, alin.(1), lit.c 
din Legea nr.8/1996 privind drepturile de autor și drepturile conexe; 

5. PLx nr.72/2020 - Proiectul de Lege pentru respingerea Ordonanței de 
urgență a Guvernului nr.26/2020 privind modificarea și completarea unor 
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acte normative în materia alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților, 
precum și unele măsuri pentru buna organizare și desfășurare a alegerilor 
parlamentare anticipate; 

6. Plx.73/2020 - Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii 
nr.262/7 decembrie 2011 pentru ratificarea Acordului dintre România și 
Agenția Spațială Europeană (ESA) privind aderarea României la Conveția 
pentru înființarea Agenției Spațiale Europene și termenii și condițiile 
aferente, semnat la București la 20 ianuarie 2011, pentru aderarea României 
la Convenția pentru înființarea Agenției Spațiale Europene, semnat la Paris 
la 30 mai 1975, pentru aderarea României la acordul pentru statele părți la 
Convenția pentru înființarea Agenției Spațiale Europene și Agenția Spațială 
Europeană privind protecția și schimbul de informații clasificate, semnate la 
Paris, la 19 august 2002. 

 
 La lucrările Comisiei au participat, din partea Ministerului Culturii, domnul Liviu 
Brătescu- Secretar de stat. 
 

1. PLx nr.57/2020 - Proiectul de Lege pentru modificarea art.116, alin.(1), lit.c 
din Legea nr.8/1996 privind drepturile de autor și drepturile conexe 

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

din Regulamentul Camerei Deputaților, Biroul permanent a trimis, Comisiei pentru 
tehnologia informației și comunicațiilor, spre dezbatere și avizare, proiectul de Lege 
pentru modificarea art.116, alin.(1), lit.c din Legea nr.8/1996 privind drepturile de autor 
și drepturile conexe.  

În continuare domnul președinte Cornel Zainea a propus avizarea favorabilă a 
proiectului de lege. Cu unanimitate de voturi (11 voturi pentru) proiectul de lege a fost 
avizat favorabil. 

 
2. PLx nr.22/2020 - Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență 

a Guvernului nr.73/2019 privind siguranța feroviară 
 

Domnul președinte Cornel Zainea a precizat că în conformitate cu prevederile art.94 
și 114 din Regulamentul Camerei Deputaților, Biroul permanent a trimis, Comisiei pentru 
tehnologia informației și comunicațiilor, spre dezbatere și avizare proiectul de Lege 
pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.73/2019 privind siguranța 
feroviară.  

În continuare domnul președinte Cornel Zainea a propus avizarea favorabilă a 
proiectului de lege. Cu unanimitate de voturi (11 voturi pentru) proiectul de lege a fost 
avizat favorabil. 
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3. PLx nr.27/2020 - proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență 

a Guvernului nr.76/2019 pentru prorogarea unor termene prevăzute la 
art.24 alin.(51) și (61) din Legea nr.362/2018 privind asigurarea unui nivel 
comun ridicat de securitate a rețelelor și sistemelor informatice, precum și a 
termenului prevăzut la art.II din Ordonanța Guvernului nr.2/2019 pentru 
modificarea și completarea Legii nr.362/2018 privind asigurarea unui nivel 
comun ridicat de securitate a rețelelor si sistemelor informatice 

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

și 114 din Regulamentul Camerei Deputaților, Biroul permanent a trimis, Comisiei pentru 
tehnologia informației și comunicațiilor, spre dezbatere în fond, proiectul de Lege privind 
aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.76/2019 pentru prorogarea unor 
termene prevăzute la art.24 alin.(51) și (61) din Legea nr.362/2018 privind asigurarea unui 
nivel comun ridicat de securitate a rețelelor şi sistemelor informatice, precum şi a 
termenului prevăzut la art.II din Ordonanța Guvernului nr.2/2019 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.362/2018 privind asigurarea unui nivel comun ridicat de securitate a 
rețelelor și sistemelor informatice.  

Domnul deputat Pavel Popescu a menționat că CERT-RO este responsabil cu 
aplicarea Directivei NIS la nivelul României, iar după încetarea stării de urgență decretată 
pe teritoriul  Românei pentru prevenirea răspândirii COVID-19, CERT-RO va fi 
reorganizat și se va înființa Centrul Național de Securitate Cibernetică. 

În continuare domnul președinte Cornel Zainea a propus adoptarea unui raport de 
adoptare a proiectului de lege. Cu unanimitate de voturi (12 voturi pentru) propunerea 
domnului președinte a fost adoptată. 

 
4. PLx nr.38/2020 - proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii 

nr.227/2018 privind aprobarea Programului de susținere pentru activitatea 
de reproducție, incubație și de creștere în sectorul avicol 

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

din Regulamentul Camerei Deputaților, Biroul permanent a trimis, Comisiei pentru 
tehnologia informației și comunicațiilor, spre dezbatere și avizare, proiectul de Lege 
pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2018 privind aprobarea Programului de 
susținere pentru activitatea de reproducție, incubație și de creștere în sectorul avicol. 
Consiliul Legislativ și Consiliul Economic și Social au avizat favorabil inițiativa 
legislativă, iar Senatul a adoptat tacit această inițiativă legislativă în ședința din 
10.02.2020.  

În continuare domnul președinte Cornel Zainea a supus la vot proiectul de lege. Cu 
majoritate de voturi (8 voturi pentru și 4 abțineri) proiectul de lege a fost avizat favorabil. 
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5. PLx nr.72/2020 - Proiectul de Lege pentru respingerea Ordonanței de 

urgență a Guvernului nr.26/2020 privind modificarea și completarea unor 
acte normative în materia alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților, 
precum și unele măsuri pentru buna organizare și desfășurare a alegerilor 
parlamentare anticipate 

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

și 114 din Regulamentul Camerei Deputaților, Biroul permanent a trimis, Comisiei pentru 
tehnologia informației și comunicațiilor, spre dezbatere și avizare, proiectul de Lege 
pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.26/2020 privind modificarea și 
completarea unor acte normative în materia alegerilor pentru Senat și Camera 
Deputaților, precum și unele măsuri pentru buna organizare și desfășurare a alegerilor 
parlamentare anticipate. 

 În continuare domnul președinte Cornel Zainea a propus avizarea negativă a 
proiectului de lege având în vedere că, CCR a declarat neconstituțională OUG nr.26/2020 
în ansamblul său.  Cu unanimitate de voturi (13 voturi pentru) proiectul de lege a fost 
avizat negativ. 
 
 

6. Plx.73/2020 - Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii 
nr.262/7 decembrie 2011 pentru ratificarea Acordului dintre România și 
Agenția Spațială Europeană (ESA) privind aderarea României la Conveția 
pentru înființarea Agenției Spațiale Europene și termenii și condițiile 
aferente, semnat la București la 20 ianuarie 2011, pentru aderarea României 
la Convenția pentru înființarea Agenției Spațiale Europene, semnat la Paris 
la 30 mai 1975, pentru aderarea României la acordul pentru statele părți la 
Convenția pentru înființarea Agenției Spațiale Europene și Agenția Spațială 
Europeană privind protecția și schimbul de informații clasificate, semnate la 
Paris, la 19 august 2002 

 
Domnul președinte Cornel Zainea a precizat că în temeiul dispozițiilor art.94 din 

Regulamentul Camerei Deputaților, Comisia pentru tehnologia informației și 
comunicațiilor și Comisia pentru învățământ, știință, tineret și sport au fost sesizate, spre 
dezbatere în fond, cu propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii 
nr.262/7 decembrie 2011 pentru ratificarea Acordului dintre România și Agenția Spațială 
Europeană (ESA) privind aderarea României la Convenția pentru înființarea Agenției 
Spațiale Europene și termenii și condițiile aferente, semnat la București la 20 ianuarie 
2011, pentru aderarea României la Convenția pentru înființarea Agenției Spațiale 
Europene, semnat la Paris la 30 mai 1975, pentru aderarea României la acordul pentru 
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statele părți la Convenția pentru înființarea Agenției Spațiale Europene și Agenția 
Spațială Europeană privind protecția și schimbul de informații clasificate, semnate la 
Paris, la 19 august 2002.  
 În continuare domnul președinte Cornel  Zainea a dat cuvântul domnului deputat 
Anton Anton pentru a prezenta propunerea legislativă în calitate de inițiator. 
 Domnul deputat Anton Anton a precizat că, conform Avizului Consiliului 
Legislativ ratificarea unu acord internațional nu se poate face prin inițiativă legislativă 
parlamentară, dar s-a ales această cale, împreună cu Agenția Spațială Română, deoarece 
Președintele României nu a emis decretul de supunere spre ratificare a memorandumului 
cu privire la prelungirea perioadei de măsuri de tranziție prevăzute în Acordul de aderare 
a României la Convenția Agenției Spațiale Europene (ESA). Acest acord este foarte 
important pentru România deoarece  presupune  continuarea Programului de Cercetare, 
Dezvoltare si Inovare pentru Tehnologie Spatiala si Cercetare Avansată – STAR. 
 Domnul președinte Cornel Zainea a supus la vot adoptarea unui raport de 
respingere a inițiativei legislative. Rezultatul votului a fost: 3 voturi pentru și 11 abțineri.  

În continuare Domnul președinte Cornel Zainea a supus la adoptarea unui raport 
de adoptare a inițiativei legislative. Rezultatul votului a fost: 3 voturi împotrivă și 11 
abțineri.  
 
 

 
 

Președinte, 
Cornel Zainea 
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