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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 
Comisia pentru tehnologia informaţiei                                                            Bucureşti, 
şi comunicaţiilor                      4 mai 2020 
                                                                                                              

   SINTEZA 
activităţii Comisiei din 4 mai 2020 

Online 
 

   Lucrările ședinței Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor din 
data de 4 mai 2020 s-au desfășurat online și au fost prezenți 13 deputați: Zainea Cornel, 
Cîtea Vasile, Dobrică Ionela Viorela, Popescu Mariana-Venera, Popescu  Pavel, Socotar 
Gheorghe-Dinu, Anton Anton,  Apjok Norbert, Cojocaru Petru-Bogdan, Cătălin Drulă, 
Moldovan Sorin Dan, Pop Andrei, Zamfira Constantin-Cătălin. Au fost absenți: 
Pambuccian Varujan, Sămărtinean Cornel-Mircea. 
           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. 82/2020 - Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.89/2019 pentru modificarea art.511 alin.(1) şi (4) din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.111/2011 privind comunicaţiile 
electronice şi modificarea unor acte normative; 

2. PLx nr.83/2020 - Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr.90/2019 privind stabilirea unor măsuri la nivelul 
administraţiei publice centrale; 

3. PLx nr.129/2020 - Proiect de Lege privind monitorizarea electronică în 
cadrul unor proceduri judiciare şi execuţional penale; 

4. PLx 126/2020 - Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea 
art.70 şi art.94 alin.(2) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011. 

 
 La lucrările Comisiei au participat din partea Serviciului de Telecomunicații 
Speciale,  Adjunct Tehnic al Directorului - General de brigadă ing. Mădălin-Virgil Mihai. 

Domnul președinte Cornel Zainea a supus la vot ordinea de zi. Cu unanimitate de 
voturi ordinea de zi a fost aprobată. 
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Având în vedere prezența la ședința Comisiei a reprezentantului Serviciului de 
Telecomunicații Speciale și a doamnei deputat Roxana Mînzatu inițiatoare a propunerii 
legislative pentru modificarea şi completarea art.70 şi art.94 alin.(2) din Legea educaţiei 
naţionale nr.1/2011 (Plx nr.126/2020), domnul președinte Cornel Zainea a propus ca la 
primul punct al ordinii de zi să se dezbată PLx nr.129/2020 - Proiect de Lege privind 
monitorizarea electronică în cadrul unor proceduri judiciare şi execuţional penale, iar la 
punctul al doilea PLx 126/2020 - Propunerea legislativă pentru modificarea şi 
completarea art.70 şi art.94 alin.(2) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011. Cu 
unanimitate de voturi propunerea domnului președinte a fost adoptată. 
 

 
 
1. PLx nr.129/2020 - Proiect de Lege privind monitorizarea electronică în 

cadrul unor proceduri judiciare şi execuţional penale 
 
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 şi comunicațiilor, spre avizare, în procedură de urgență, proiectul 
de Lege privind monitorizarea electronică în cadrul unor proceduri judiciare şi 
execuțional penale.  

Domnul General de brigadă ing. Mădălin-Virgil Mihai - Adjunctul Tehnic al 
Directorului STS a menționat că STS susține adoptarea acestei inițiative legislative. 
Conform prevederilor prezentului proiect de lege Serviciul de Telecomunicații Speciale 
are atribuții în: dezvoltarea soluției informatice și a interfeței de acces a Sistemului 
informatic de generare a alertelor – SIGA; asigurarea comunicațiilor și a măsurilor de 
securitate cibernetică pentru SIGA; găzduirea și administrarea din punct de vedere tehnic 
a SIGA; asigurarea accesului la datele GIS din cadrul SNAU prin interfețe standardizate 
de comunicații. 

Domnul președinte Cornel Zainea a supus la vot proiectul de lege cu amendamentele 
depuse de MAI. Cu majoritate de voturi (7 voturi pentru și 5 abțineri) proiectul de lege a 
fost avizat favorabil cu amendamente admise. 

 
2. PLx 126/2020 - Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea 

art.70 şi art.94 alin.(2) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011 
 

Domnul președinte Cornel Zainea a precizat că în temeiul dispoziţiilor art.94 din 
Regulamentul Camerei Deputaților, Biroul permanent a trimis, Comisiei pentru 
tehnologia informației şi comunicațiilor, spre dezbatere și avizare, propunerea legislativă 
pentru modificarea şi completarea art.70 şi art.94 alin.(2) din Legea educației naționale 
nr.1/2011.  
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Doamna deputat Roxana Mînzatu a precizat că această inițiativă legislativă a fost 
discutată cu Consiliul Național al Elevilor și stabilește obligația statului român de a 
asigura profesorilor și elevilor din categorii dezavantajate, cu statut socio-economic 
precar, echipamentele necesare pentru a beneficia de educație online, platforme e-
learning și Biblioteca virtuală, dar și toate formele de educație digitală elaborate și puse 
la dispoziție de instituțiile care fac parte din sistemul de învățământ.  

Având în vedere că nu există un punct de vedere din partea Guvernului domnii 
deputați Cătălin Drulă și Pavel Popescu au propus amânarea dezbaterilor asupra acestei 
inițiative legislative pentru o săptămână.  Cu 4 voturi pentru și 9 voturi împotrivă 
propunerea domnilor deputați nu a fost adoptată. 

Doamnele deputat Ionela Viorela Dobrică și Mariana Venera Popescu au propus 
adoptarea unui aviz favorabil. 

În continuare domnul președinte Cornel Zainea a supus la vot propunerea legislativă 
pentru modificarea şi completarea art.70 şi art.94 alin.(2) din Legea educaţiei naţionale 
nr.1/2011. Cu 11 voturi pentru și 2 abțineri propunerea legislativă a fost avizată favorabil. 

 
3. PLx nr. 82/2020 - Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.89/2019 pentru modificarea art.511 alin.(1) şi (4) din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.111/2011 privind comunicaţiile 
electronice şi modificarea unor acte normative 

 
Domnul președinte Cornel Zainea a precizat că în conformitate cu prevederile 

art. 94 și 114 din Regulamentul Camerei Deputaților, Comisia pentru buget, finanțe și 
bănci, Comisia pentru tehnologia informației şi comunicațiilor și Comisia pentru 
transporturi și infrastructură au fost sesizate, spre dezbatere în fond, în procedură de 
urgență, cu proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului 
nr.89/2019 pentru modificarea art.511 alin.(1) şi (4) din Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr.111/2011 privind comunicațiile electronice şi modificarea unor acte 
normative.  

Domnul deputat Cătălin Drulă a menționat că a depus un amendament prin care se  
abrogă Art.I din OUG nr.89/2019, articol care prevede prorogarea termenelor prevăzute 
la art.511 alin.(1) şi (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.111/2011, deoarece 
articolul art.511 a fost introdus prin OUG nr.62/2019 care a fost declarată 
neconstituțională în ansamblul său. 

Domnul deputat Pavel Popescu a precizat că OUG nr.62/2019 a fost adoptată după 
cazul de la Caracal și că în multe țări din Uniunea Europeană și din lume achiziționarea 
unei cartele SIM preplătite se face în baza unui act de identitate. OUG nr.62/2019 a fost 
declarată neconstituțională pe formă și nu pe fond. PNL susține adoptarea 
amendamentele transmise de Comisia pentru transporturi și infrastructură. 
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În continuare domnul președinte Cornel Zainea a propus adoptarea unui raport 
preliminar de adoptare a proiectului de lege cu amendamente. Cu 8 voturi pentru, un vot 
împotrivă și 4 abțineri propunerea domnului președinte a fost adoptată. 

 
4. Lx nr.83/2020 - Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.90/2019 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei 
publice centrale 
 

Domnul președinte Cornel Zainea a precizat că în conformitate cu prevederile 94 
și 114 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Comisia pentru tehnologia informaţiei şi 
comunicaţiilor și Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului au fost 
sesizate, spre dezbatere în fond, în procedură de urgență, cu proiectul de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.90/2019 privind stabilirea unor măsuri 
la nivelul administraţiei publice centrale 

Domnul deputat Petru-Bogdan Cojocaru a menționat că își susține în continuare 
opinia că desființarea Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale a fost o 
greșeală și a solicitat invitarea la Comisie a conducerii Autorității pentru Digitalizarea 
României pentru a prezenta raportul de activitate de la înființare și până în prezent. 

În continuare domnul președinte Cornel Zainea a propus adoptarea unui raport de 
adoptare a proiectului de lege cu amendamentul de tehnică legislativă. Rezultatul votului 
a fost de 6 voturi pentru și 6 abțineri. 
 

5.Diverse 
Doamna deputat Ionela Viorela Dobrică și domnii deputați Petru-Bogdan Cojocaru și 

Andrei Pop au menționat că, din cauza unor probleme tehnice, nu au putut accesa 
platforma de videoconferință, intrând cu întârziere în ședință și nu au știut că ordinea de 
zi a fost modificată, ceea ce a dus la o eroare în cazul votului la PLx nr.129/2020 și au 
solicitat reluarea votului asupra proiectului de Lege privind monitorizarea electronică în 
cadrul unor proceduri judiciare şi execuţional penale – PLx nr.129/2020. 

Domnul președinte Cornel Zainea a solicitat doamnelor și domnilor deputați ca 
atunci când întâmpină probleme de natură tehnică și se pierde conexiunea, la restabilirea 
acesteia să anunțe pentru a fi informați cu privire la subiectul aflat în dezbatere, iar pe 
viitor să acorde o atenție sporită momentului votului cerând clarificări atunci când 
consideră necesar acest lucru.  
 

 
 

Președinte, 
Cornel Zainea 
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