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SINTEZA 
activităţii Comisiei din 14 noiembrie 2017 

 
La lucrările ședinței Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor au 

fost prezenți 11 deputați: Drulă Cătălin, Dobrică Ionela Viorela,  Popescu Mariana-
Venera, Moagher Laura-Mihaela, Popescu Pavel, Anton Anton, Apjok Norbert, Pop 
Andrei, Pop Rareș-Tudor, Socotar Gheorghe-Dinu, Zamfira Constantin-Cătălin.  Au fost 
absenţi: Cîtea Vasile, Pambuccian Varujan, Sămărtinean Cornel-Mircea, Varga Glad-
Aurel. 

 
Pe ordinea de zi s-au aflat: 
 

1. PLx 400/2017 - proiectul de Lege privind reglementarea activităţii de 
telemuncă; 

2. JOIN (2017) 450 - Comunicarea comună către Parlamentul European şi 
Consiliu: Reziliență, prevenire și apărare: construirea unei securități 
cibernetice puternice pentru UE; 

3. Diverse. 
 
Lucrările ședinței au fost conduse de către domnul deputat Cătălin Drulă,  

președintele Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor. 
  

1. PLx 400/2017 - proiectul de Lege privind reglementarea activităţii de 
telemuncă. 
 

           Domnul deputat Cătălin Drulă președintele Comisiei pentru tehnologia 
informației și comunicațiilor a precizat că acest proiect de lege a fost amânat în 
ședința comisiei din 8 noiembrie 2017 din lipsa cvorumului și a reprezentanților 
Ministerului Muncii și Justiției Sociale.  

 În continuare domnul președinte Cătălin Drulă a prezentat proiectul de lege 
precizând că în conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor 
republicat, Biroul permanent a trimis, Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi 
comunicaţiilor, spre avizare, proiectul de Lege privind reglementarea activităţii de 
telemuncă. 



            Domnul deputat Pavel Popescu a menționat că votează împotriva acestui proiect 
de lege deoarece acesta este neclar, spre exemplu modul în care statul va interveni în 
contractul dintre angajat și angajator. Controlul care va fi efectuat de către inspectoratele 
teritoriale de muncă angajatului reprezintă una din probleme. O altă problemă o 
reprezintă faptul că s-a optat pentru o lege specială și nu s-a completat cu prevederi 
privind telemunca Legea nr.53/2003 – Codul Muncii. 
 Doamna deputat Ionela Viorela Dobrică care este membru și în Comisia pentru 
muncă şi protecţie socială a precizat că membrii acestei Comisii (comisie sesizată în fond 
cu acest proiect de lege)  au dezbătut proiectul de lege și au a adoptat un raport de 
adoptare a acestuia. Referitor la problema ridicată de domnul deputat Pavel Popescu cu 
privire la controlul care va fi efectuat de către inspectoratele teritoriale de muncă, 
reprezentantul Inspectoratului Teritorial de Muncă București care a fost prezent la 
dezbaterile acestui proiect de lege la Comisia pentru muncă şi protecţie socială a 
menționat că, controlul va fi efectuat angajatorului și nu angajatului. 
 În continuare domnul președinte Cătălin Drulă a supus la vot propunerea de 
avizare favorabilă a proiectului de lege. Cu 9 voturi pentru și 3 abțineri membrii Comisiei 
au hotărât avizarea favorabilă a proiectului de lege. 
 

2. JOIN (2017) 450 - Comunicarea comună către Parlamentul European şi 
Consiliu: Reziliență, prevenire și apărare: construirea unei securități 
cibernetice puternice pentru UE 
 

           Domnul președinte Cătălin Drulă a menționat că în conformitate cu prevederile 
art. 170 alin.(1) din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, în temeiul Tratatului 
privind Uniunea Europeană (TUE), a Protocolului nr.1 și Protocolului nr.2, Anexe la 
TUE și a Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), Comisia pentru 
tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor a fost sesizată, în data de 26.10.2017, pentru 
examinare în fond și întocmirea unui proiect de opinie, cu JOIN (2017) 450 - 
Comunicarea comună către Parlamentul European şi Consiliu: Reziliență, prevenire și 
apărare: construirea unei securități cibernetice puternice pentru UE. 
         Domnul președinte Cătălin Drulă a propus adoptarea unui proiect de opinie 
favorabil asupra acestei comunicări cu două observații, respectiv necesitatea alocării de 
resurse suplimentare pentru dezvoltarea competențelor în domeniul securității cibernetice 
în vederea unei reacții rapide la atacurile cibernetice și a conștientizării efectelor acestor 
atacuri și necesitatea unei analize aprofundate a măsurilor privind certificarea în 
domeniul securității cibernetice, în strânsă legătură cu actorii pieței. Certificarea poate fi 
un proces foarte costisitor, care, în unele situații, poate duce la creșterea prețurilor pentru 
consumatori.  
 Domnul deputat Dinu Gheorghe Socotar a propus ca proiectul de opinie să fie 
transmis membrilor Comisiei pentru a fi studiat și apoi să fie supus la vot. Cu unanimitate 
de voturi propunerea domnului deputat Dinu Gheorghe Socotar a fost adoptată. 
 
 
 
 
 



3. Diverse. 
 Domnul președinte Cătălin Drulă a propus discuțiilor 4 puncte, respectiv: 
 

- Desemnarea reprezentanților Comisiei IT&C în cadrul Grupului de lucru 
constituit la nivelul Guvernului cu privire la implementarea unui Sistem național 
de alertare a populației prin SMS în caz de dezastru Ro- Alert. 

 Domnul președinte Cătălin Drulă a precizat că în cadrul dezbaterii din data de 20 
septembrie 2017 cu privire la implementarea unui Sistem național de alertare a populației 
prin SMS în caz de dezastru, s-a decis reprezentarea Comisiei IT&C în cadrul Grupului 
de lucru constituit la nivelul Guvernului. Domnii deputați Cătălin Constantin Zamfira și 
Pavel Popescu au fost desemnați pentru a face parte din echipa care se ocupă cu 
implementarea sistemului Ro-Alert. Domnii deputați vor informa membrii comisiei cu 
privire la stadiul implementării sistemului Ro-Alert.  
 

- Solicitarea Comisiei comune pentru integrare europeană dintre Parlamentul 
României și Parlamentul Republicii Moldova. 

 Domnul președinte Cătălin Drulă a precizat că în cadrul mecanismului de 
cooperare între comisiile parlamentare din cele două foruri legislative, Comisia comună 
pentru integrare europeană dintre Parlamentul României și Parlamentul Republicii 
Moldova solicită desemnarea unui reprezentant al Comisiei IT&C. Doamna deputat 
Laura Mihaela Moagher a fost desemnată reprezentant al Comisiei IT&C care va 
colabora cu reprezentantul Comisiei IT&C din Parlamentul Republicii Moldova. 
 

- Consultări publice. 
 Domnul președinte Cătălin Drulă a precizat că intenționează să organizeze două 
consultări publice, una cu privire la reglementarea domeniului de nivel superior .ro și una 
cu privire la cloud-ul guvernamental. 
 Referitor la reglementarea domeniului de nivel superior .ro membrii comisiei au 
decis invitarea domnului ministru Lucian Șova pentru o discuție pe această temă.  
 

- Tarifele de interconectare. 
 Domnul președinte Cătălin Drulă a precizat că, Comisia Europeană a declanșat o 
investigație aprofundată asupra deciziei ANCOM de a menține tarifele de interconectare 
la nivelul stabilit în 2014 și a propus invitarea domnul Sorin Mihai Grindeanu 
președintele ANCOM la o discuție pe această temă. Membrii comisiei au fost de acord cu 
propunerea domnului președinte Cătălin Drulă. 

 
 
 

 
 

                                                        PREŞEDINTE, 
                                           Cătălin Drulă 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/commission-opens-depth-investigation-romanian-wholesale-fixed-and-mobile-termination-markets
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/commission-opens-depth-investigation-romanian-wholesale-fixed-and-mobile-termination-markets
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