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Către, 

BIROUL PERMANENT AL CAMEREI DEPUTAȚILOR 

 

 

 Vă înaintăm, alăturat, raportul comun asupra Proiectului de Lege privind 

adoptarea unor măsuri referitoare la infrastructuri informatice şi de comunicaţii 

de interes naţional şi condiţiile implementării reţelelor 5G (PL-x 161/2021), 

trimis Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor, Comisiei pentru 

apărare, ordine publică și siguranță națională și Comisiei juridice, de disciplină şi 

imunităţi cu adresa nr.PL-x 161 din 21 aprilie 2021. 

În raport cu obiectul şi conținutul reglementării, inițiativa legislativă se 

încadrează în categoria legilor organice, fiind incidente prevederile art.73 alin.(3) 

lit.e și k) din Constituția României, republicată. 

 

 

 

PREŞEDINTE 

Ioan-Sabin SĂRMAȘ 

PREŞEDINTE 

Constantin ȘOVĂIALĂ 

 

PREŞEDINTE 

Mihai Alexandru BADEA 
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RAPORT COMUN 

asupra 

Proiectului de Lege privind adoptarea unor măsuri referitoare la infrastructuri 

informatice şi de comunicaţii de interes naţional şi condiţiile implementării 

reţelelor 5G 

 

În conformitate cu prevederile art.94 și 115 alin.(1) din Regulamentul Camerei 

Deputaților, republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia juridică, de 

disciplină şi imunităţi, Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională și 

Comisia pentru tehnologia informației și comunicațiilor au fost sesizate spre dezbatere 

pe fond, în procedură de urgență, cu Proiectul de Lege privind adoptarea unor 

măsuri referitoare la infrastructuri informatice şi de comunicaţii de interes naţional şi 

condiţiile implementării reţelelor 5G (PL-x 161/2021), trimis Comisiei pentru 

tehnologia informației și comunicațiilor, Comisiei pentru apărare, ordine publică și 

siguranță națională și Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi cu adresa nr.PL-x 161 

din 21 aprilie 2021. 

Camera Deputaţilor este primă Cameră sesizată, în conformitate cu 

dispoziţiile art.75 alin.(1) din Constituţia României, republicată şi ale art.91 alin.(8) 

pct.2 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare adoptarea unor măsuri 

referitoare la infrastructuri informatice și de comunicații de interes național și condițiile 

implementării rețelelor 5G. 

Consiliul Legislativ a avizat favorabil cu observații și propuneri iniţiativa 

legislativă, conform adresei cu nr.202 din 8 aprilie 2021. 

Consiliul Economic și Social a avizat favorabil proiectul de lege, cu o 

observație (3 reprezentanți ai părții patronale și reprezentanții asociațiilor și fundațiilor 

neguvernamentale ale societății civile) și nefavorabil (3 reprezentanți ai părții patronale 

și reprezentanții părții sindicale), conform adresei cu nr.2433 din 16 martie 2021. 
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Consiliul Suprem de Apărare a Țării a avizat favorabil proiectul de lege, 

conform Hotărârii nr.37 din 7 aprilie 2021, în temeiul prevederilor art.4 lit.d) pct.1 din 

Legea nr.415/2002. 

Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților 

naționale a avizat favorabil inițiativa legislativă, în şedinţa din 5 mai 2021, cu 

majoritate de voturi, conform adresei cu nr.4c-6/397 din 6 mai 2021. 

Comisia pentru industrii și servicii a avizat favorabil inițiativa legislativă, în 

şedinţa din 12 mai 2021, cu majoritate de voturi, conform adresei cu nr.4c-6/228 din 

12 mai 2021. 

În conformitate cu prevederile art.61, art.63 și 129 alin.(1) din Regulamentul 

Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare, membrii  

Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor, Comisiei pentru apărare, 

ordine publică și siguranță națională și Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au 

examinat proiectul de lege în şedinţa comună desfășurată în sistem mixt din ziua de 12 

mai 2021. 

La şedinţa comună a celor trei comisii, deputaţii au fost prezenţi conform listelor 

de prezenţă. 

În conformitate cu prevederile art.55 alin.(3) din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, la lucrările comisiilor 

au participat, în calitate de invitați, din partea Ministerului Cercetării, Inovării și 

Digitalizării domnul Alexandru Bologan – secretar de stat, iar din partea Autorității 

Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM) domnii 

Bogdan Iana și Eduard Lovin – vicepreședinți și domnul Marius Săceanu – director 

Direcția juridică. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei pentru tehnologia informației și 

comunicațiilor, Comisiei pentru apărare, ordine publică și siguranță națională și 

Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au hotărât, cu majoritate de voturi, să 

propună plenului Camerei Deputaților spre dezbatere și adoptare un raport comun de 

adoptare a Proiectului de Lege privind adoptarea unor măsuri referitoare la 

infrastructuri informatice şi de comunicaţii de interes naţional şi condiţiile 

implementării reţelelor 5G, în forma inițiatorului – Guvernul României, cu 

amendamentele respinse din Anexa ce face parte integrantă din prezentul raport. 

În raport cu obiectul şi conţinutul reglementării, inițiativa legislativă se 

încadrează în categoria legilor organice, fiind incidente prevederile art.73 alin.(3) lit.e 

și k) din Constituția României, republicată. 
 

 

PREŞEDINTE 

Ioan-Sabin SĂRMAȘ 

 

 

SECRETAR 

Radu-Dinel MIRUȚĂ 
 

 

 

 
 

Consilier parlamentar 

Mihaela Astafei 

PREŞEDINTE  

Constantin ȘOVĂIALĂ 

 

 

SECRETAR 

Antonel TĂNASE 
 

 

 

 
 

Consilier parlamentar 

Ina Filote 

PREŞEDINTE 

Mihai Alexandru BADEA 

 

 

SECRETAR 

Cristian-Tudor BĂCANU 
 

 

 

 
 

Consilier parlamentar 

Rodica Penescu  
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                  Anexă 
 

 

AMENDAMENTE RESPINSE 

la proiectul de Lege privind adoptarea unor măsuri referitoare la infrastructuri informatice şi de comunicaţii de interes naţional şi 

condiţiile implementării reţelelor 5G 
 

 

Nr. 

crt. 

Text 

Inițiator – Guvernul României 

Text propus de  

autorul amendamentului 

Motivare 
 

1.  Art. 1. – Prezenta lege are drept scop adoptarea 

unor măsuri referitoare la autorizarea producătorilor de 

tehnologii, echipamente și programe software utilizate în 

cadrul structurilor informatice și de comunicații de interes 

național, precum și în rețelele de comunicații electronice 

prin intermediul cărora se asigură servicii de comunicații 

electronice de tip 5G, denumite în continuare rețele 5G, în 

vederea prevenirii, contracarării și eliminării riscurilor, 

amenințărilor și vulnerabilităților la adresa securității 

naționale și apărării țării. 

 

“Articolul 1 - Prezenta lege are drept scop adoptarea unor 

măsuri referitoare la autorizarea producătorilor de 

tehnologii, echipamente și programe software instalate în 

rețelele de bază ale comunicațiilor electronice 5G sau 

care le deservesc pe acestea, așa cum sunt definite de 

standardele în domeniu (3GPP), certificările de 

verificare a securității (NESAS) și de Setul de măsuri de 

securitate cibernetică a rețelelor 5G – EU toolbox, 

adoptat de Comisia Europeană, în vederea prevenirii, 

contracarării și eliminării riscurilor amenințărilor și 

vulnerabilităților la adresa securității naționale și apărării 

țării.”  

Autor amendament: 

Deputat Daniel Tudorache 

 

Art. 1. – Prezenta lege are drept scop adoptarea unor măsuri 

referitoare la autorizarea producătorilor, administratorilor și 

operatorilor de tehnologii, echipamente și programe 

software utilizate în cadrul infrastructurilor informatice și 

de comunicații de interes național, precum şi în reţelele de 

comunicaţii electronice prin intermediul cărora se asigură 

servicii de comunicaţii electronice de tip 5G, denumite în 

continuare reţele 5G, în vederea prevenirii, contracarării şi 

eliminării riscurilor, amenințărilor și vulnerabilităților la 

adresa securității naționale și apărării ţării.  

Autor amendament: 

Deputat Andi Gabriel Grosaru 

Respins prin vot  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Respins prin vot 
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2.  Art.2. – În sensul prezentei legi, termenii și expresiile de 

mai jos au următoarele semnificații: 

a) amenințări la adresa securității naționale și apărării 

țării - acțiuni, fapte sau stări de fapt, capacități, 

strategii, intenții ori planuri ce pot afecta valorile, 

interesele și obiectivele naționale de securitate și/sau 

sunt de natură să pună în pericol direct sau indirect 

securitatea națională, prin afectarea caracterului național, 

a suveranității, independenței, unității și integrității 

teritoriale, a funcționării normale a instituțiilor statului, 

a vieții ș i integrității fizice a cetățenilor ș i  a 

organizării comunităților umane; 

 

 

 

 

 

 

 

f) rețele 5G - ansamblul elementelor infrastructurilor de 

rețea pentru tehnologia de comunicații mobile și fără fir 

utilizată pentru conectivitate și servicii cu valoare 

adaugată cu caracteristici de performanță avansată, cum ar 

fi rate și capacitate de date foarte mari, comunicații cu 

latență mică, fiabilitate extrem de ridicată sau acceptarea 

unui număr mare de dispozitive conectate; acestea cuprind 

și elemente ale rețelei tradiționale, bazate pe tehnologii de 

comunicații mobile și fară fir din generații anterioare, 

precum 4G sau 3G;  

 

 

 

 

 

 

 

g) riscuri la adresa securității naționale și apărării țării - 

probabilități de producere sau manifestare a oricărui 

Art. 2. – În sensul prezentei legi, termenii şi expresiile de 

mai jos au următoarele semnificaţii:  

a) amenințări la adresa securității naționale și apărării țării - 

orice act și fapt care poate afecta valorile, interesele şi 

obiectivele naţionale de securitate şi/sau sunt de natură să 

pună în pericol direct sau indirect securitatea naţională, prin 

afectarea ordinii constituționale, a caracterului naţional și 

republican, a suveranității, independenței, unităţii şi 

integrității teritoriale, a funcţionării normale a autorităților 

și instituţiilor statului, a vieţii şi integrității fizice și psihice 

a cetăţenilor şi a organizării comunităților umane, precum 

drepturilor, libertăților și îndatoririlor fundamentale ale 

cetățenilor, potrivit principiilor și normelor democratice 

prevăzute prin Constituție.  

 

Autor amendament:  

Deputat Andi Gabriel Grosaru 

 

“Articolul 2 

f) rețelele 5G – pot fi definite ca un ansamblu al 

elementelor infrastructurilor de rețea pentru tehnologia de 

comunicații mobile și fără fir utilizată pentru conectivitate și 

servicii cu valoare adăugată cu caracteristici de performanță 

avansată, cum ar fi rate și capacitate de date foarte mari, 

comunicații cu latență mică, fiabilitate extrem de ridicată 

sau acceptarea unui număr mare de dispozitive conectate; 

acestea cuprind și elemente ale rețelei tradiționale, bazate pe 

tehnologii de comunicații mobile și fără fir din generații 

anterioare, precum 4G sau 3G, dezvoltate pe baza 

standardelor realizate în comun de Institutul European 

de Standarde în Telecomunicații (ETSI) și Proiectul 3rd 

Generation Partnership (3GPP);” 

 

Autor amendament: 

Deputat Daniel Tudorache 

 

g) riscuri la adresa securității naționale și apărării țării - 

probabilități de producere sau manifestare a oricărui act sau 

Respins prin vot 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respins prin vot 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respins prin vot 
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eveniment, situație, condiție cu potențial  de manifestare 

incert, a cărui concretizare ar conduce la afectarea în orice 

mod a funcționării normale  a instituțiilor  statului, 

organizării și funcționării comunităților  umane, precum și 

a vieții, integrității fizice a cetățenilor, într-o împrejurare 

dată sau context determinat; 
 

fapt a cărui concretizare ar conduce la afectarea în orice 

mod a ordinii constituționale, a caracterului naţional și 

republican, a suveranității, independenței, unităţii şi 

integrității teritoriale, a funcţionării normale a 

autorităților și instituţiilor statului, a vieţii şi integrității 

fizice și psihice a cetăţenilor şi a organizării 

comunităților umane, precum drepturilor, libertăților și 

îndatoririlor fundamentale ale cetățenilor, potrivit 

principiilor și normelor democratice prevăzute prin 

Constituție.  

 

Autor amendament:  

Deputat Andi Gabriel Grosaru 

 

 

 

 

3.  Art. 5. -  

(2) Avizul conform prevazut la art. 3 alin. (2) se emite 

inclusiv prin raportare la obligațiile asumate de statul 

roman în cadrul cooperării  la  nivelul  organizațiilor 

internaționale din care România face parte, al Uniunii 

Europene și parteneriatelor strategice bilaterale, pentru 

evitarea unor riscuri care pot decurge din: 

 

 

 

 

 

“Articolul 5. 

(2) Avizul conform prevăzut la art. 3 alin. (2) se emite 

inclusiv prin raportare la obligațiile asumate de statul român 

în cadrul cooperării la nivelul organizațiilor internaționale 

din care România face parte, al Uniunii Europene și 

parteneriatelor strategice bilaterale, precum și pe criterii 

cu caracter tehnic, în conformitate cu Setul de măsuri de 

securitate cibernetică a rețelelor 5G – EU toolbox, 

adoptat de Comisia Europeană, pentru evitarea unor 

riscuri care pot decurge din: 

 

Autor amendament: 

Deputat Daniel Tudorache 

Respins prin vot 

4.  Art. 7.  

(2) În situația retragerii autorizării potrivit alin. (1), 

tehnologiile, echipamentele și programele software 

utilizate în cadrul infrastructurilor informatice și de 

comunicații de interes național, precum și în rețelele 

de comunicații electronice prin intermediul cărora 

se asigură servicii de comunicații electronice de tip 

5G, pot fi utilizate pentru o perioadă de 5 ani de la data 

retragerii autorizării. 

“Articolul 7. 

(2) În situația retragerii autorizării potrivit alineatului (1), 

tehnologiile, echipamentele și programele software 

instalate în rețelele de bază ale comunicațiilor 

electronice 5G sau care le deservesc pe acestea, așa cum 

sunt definite de standardele în domeniu (3GPP), 

certificările de verificare a securității (NESAS) și de 

Setul de măsuri de securitate cibernetică a rețelelor 5G – 

EU toolbox, adoptat de Comisia Europeană, pot fi 

Respins prin vot 
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 utilizate pentru o periodă de 9 ani de la data retragerii 

autorizării.” 

 

Autor amendament: 

Deputat Daniel Tudorache 

 

                                                                                                            


