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 Către, 
  Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională 
  Domnului Președinte Laurenţiu-Dan LEOREANU  
 
  Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor 
  Domnului Președinte Ioan-Sabin SĂRMAŞ 
 
 
                 Vă înaintăm alăturat raportul preliminar asupra proiectului de Lege pentru 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.89/2022 privind înfiinţarea, 

administrarea şi dezvoltarea infrastructurilor şi serviciilor informatice de tip cloud 

utilizate de autorităţile şi instituţiile publice, trimis spre dezbatere în fond, Comisiei 

pentru administrație publică și amenajarea teritoriului, Comisiei pentru apărare, ordine 

publică şi siguranţă naţională și Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi 

comunicaţiilor cu adresa nr. PLx. 502/2022 din 26 septembrie 2022.  

 
 
 

VICEPREȘEDINTE, 
 

Bogdan-Andrei TOADER  
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  RAPORT PRELIMINAR   
asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 

Guvernului nr.89/2022 privind înfiinţarea, administrarea şi dezvoltarea 
infrastructurilor şi serviciilor informatice de tip cloud utilizate de autorităţile şi 

instituţiile publice 
 
În conformitate cu prevederile art. 95 și 117 alin. (3) din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru 

administrație publică și amenajarea teritoriului, Comisia pentru apărare, ordine publică şi 

siguranţă naţională și Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor au fost sesizate 

spre dezbatere în fond, în procedură de urgență, cu proiectul de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.89/2022 privind înfiinţarea, administrarea şi 

dezvoltarea infrastructurilor şi serviciilor informatice de tip cloud utilizate de autorităţile şi 

instituţiile publice, transmis cu adresa nr. PLx. 502/2022 din 26 septembrie 2022 și înregistrat 

cu nr.  4c-7/584 din 27 septembrie 2022. 

Camera Deputaţilor este Cameră decizională potrivit prevederilor art. 75 din 

Constituţia României, republicată, şi ale art.92 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, cu modificările și completările ulterioare. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în 

şedinţa din 19 septembrie 2022, cu respectarea prevederilor articolului 76 alineatul (2) din 

Constituția României. 

Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de lege, cu observații și 

propuneri, conform avizului  nr.725 din 24 iunie 2022. 



Consiliul Economic și Social a avizat favorabil proiectul de lege, conform 

avizului  nr.3890 din 27 iunie 2022. 

Consiliul Suprem de Apărare a Țării a avizat proiectul de ordonanță de urgență, 

conform hotărârii nr.111 din 27 iunie 2022. 

Comisia pentru știință și tehnologie a avizat favorabil proiectul de lege, 

conform avizului  nr. 4c-24/128 din 3 octombrie 2022. 

Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale 

a avizat favorabil proiectul de lege, conform avizului  nr. 4c-6/576 din 5 octombrie 2022. 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a avizat favorabil proiectul de lege, 

conform avizului  nr. 4c-13/768 din 11 octombrie 2022. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare stabilirea regimului juridic privind 

înfiinţarea, administrarea şi dezvoltarea unei infrastructuri de tip cloud, denumită Platforma 

de cloud guvernamental, destinată utilizării de către autorităţile şi instituţiile publice. 

Proiectul vizează regimul juridic general privind înfiinţarea, administrarea şi dezvoltarea, la 

nivel naţional, a unei infrastructuri de tip cloud hibrid - Platforma de Cloud Guvernamental. 

Aceasta are ca scop utilizarea serviciilor de tip cloud de către autorităţile şi instituţiile publice 

centrale şi locale. Platforma va fi constituită dintr-o componentă de cloud privat, denumită 

„Cloud-ul Privat Guvernamental”, şi din resurse şi servicii publice certificate din alte tipuri 

de cloud publice sau private. Modul de utilizare a Platformei şi modul de realizare a 

interconectării la nivel de servicii între componentele sale vor fi stabilite într-un Ghid de 

Guvernanţă a Platformei, unde vor fi prevăzute standarde, reguli, orientări sau caracteristici 

pentru activităţi sau rezultatele acestora, care vizează atingerea gradului optim de calitate, 

precum şi reguli şi obligaţii în relaţia dintre furnizorul şi utilizatorul de servicii de tip cloud. 

Finanţarea cheltuielilor pentru implementarea Cloud-ului Privat Guvernamental se va asigură 

prin PNRR şi de la bugetul de stat sau din alte surse de finanţare. 

În conformitate cu prevederile art. 62 și 64 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare, membrii Comisiei pentru 

administrație publică și amenajarea teritoriului au examinat proiectul de lege în şedinţa din 

8 noiembrie 2022. 

La şedinţa Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului 

deputaţii au fost prezenţi conform listei de prezenţă. 

La dezbaterile care au avut loc au participat, în calitate de invitați, în conformitate 

cu prevederile art.56 și 57 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările 

și completările ulterioare, domnul Marius Popa - subsecretar de stat Ministerul Cercetării, 



Inovării şi Digitalizării și domnul Mădălin Mihai - adjunct tehnic al directorului Serviciului 

de Telecomunicații Speciale. 

În urma examinării proiectului de lege și a opiniilor exprimate membrii Comisiei 

au  hotărât cu unanimitate de voturi adoptarea proiectului de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.89/2022 privind înfiinţarea, administrarea şi 

dezvoltarea infrastructurilor şi serviciilor informatice de tip cloud utilizate de autorităţile şi 

instituţiile publice, în forma adoptată de Senat.  

                În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria 

legilor ordinare. 

 
 
 
 
 

VICEPREŞEDINTE, 
Bogdan-Andrei TOADER 

SECRETAR, 
Radu-Marcel TUHUŢ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Șef serviciu, Cristian BITEA 
Consilier parlamentar, Nicoleta TOMA 


