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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

            Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor 
 

PROCES VERBAL 

al şedinţei Comisiei din 3 octombrie 2018  

 

La lucrările ședinței Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor din data 
de 3 octombrie 2018 au fost prezenți 10 deputați. 
 Lucrările ședinței au fost conduse de către domnul deputat Cătălin Drulă,  
președintele Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor. 
  
Pe ordinea de zi a ședinței s-au aflat: 

 
1. Plx nr.370/2018 - Propunerea legislativă pentru completarea art.168 din Legea 

educaţiei naţionale nr.1/2011- Vot; 
2. PLx nr. 480/2018 - Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea 

Legii nr.296/2004 privind Codul consumului; 
3. PLx nr. 484/2018 - proiectul de Lege privind utilizarea datelor din registrul cu 

numele pasagerilor din transportul aerian pentru prevenirea, depistarea, 
investigarea şi urmărirea penală a infracţiunilor de terorism şi a infracţiunilor 
grave, precum şi pentru prevenirea şi înlăturarea ameninţărilor la adresa 
securităţii naţionale; 

4. Diverse. 
 

 La lucrările Comisiei au participat în calitate de invitați, din partea Autorităţii 
Naţionale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) doamna Mincă Liliana – vicepreședinte, 
din partea Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat domnii: Sorin 
Valeriu Naș - Secretar de stat și Rogojan Mihai Ciprian – director cabinet, din partea 
Ministerului Afacerilor Interne (MAI) doamna Ivan Tatiana - adjunct al inspectorului general 
IGPF-MAI și doamna Vicoleanu Carmen - Șef juridic IGPF-MAI. 
  

1. Plx nr.370/2018 - Propunerea legislativă pentru completarea art.168 din Legea 
educaţiei naţionale nr.1/2011 

 
 Domnul președinte Cătălin Drulă a precizat că având în vedere faptul  că  în ședința 
Comisiei din data de 18 septembrie 2018 numărul voturilor pentru și a celor împotrivă au fost 
egale, respectiv 5 voturi pentru și 5 voturi împotrivă a propus reluarea votului asupra acestei 
inițiative legislative. Cu majoritate de voturi (6 voturi pentru și 3 abțineri) propunerea 
legislativă a primit aviz favorabil. 
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2. PLx nr. 480/2018 - Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.296/2004 privind Codul consumului 

 
 Domnul președinte Cătălin Drulă a precizat că în conformitate cu prevederile art.95 
din Regulamentul Camerei Deputaţilor republicat, Biroul permanent a trimis, Comisiei pentru 
tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor, spre avizare, propunerea legislativă pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.296/2004 privind Codul consumului. Propunerea 
legislativă are ca obiect de reglementare modificarea art.53 din Legea nr.296/2004, în sensul 
instituirii obligaţiei ca documentele de însoţire, meniurile şi setările produselor de folosinţă 
îndelungată să fie redactate în limba română, fără a exclude şi utilizarea altor limbi. Senatul a 
respins propunerea legislativă în ședința din 17.09.2018. Guvernul nu susține inițiativa 
legislativă. Consiliul Legislativ și Consiliul Economic și Social au avizat favorabil inițiativa 
legislativă. În conformitate cu prevederile art.75 alin.(1) din Constituția României, 
republicată, Camera Deputaților este Cameră decizională. 
 Domnul președinte Cătălin Drulă a dat cuvântul reprezentantului Autorităţii Naţionale 
pentru Protecția Consumatorilor pentru a-și expune punctul de vedere. 
 Doamna Liliana Mincă – vicepreședinte ANPC a precizat că ANPC nu susține 
adoptarea acestei inițiative legislative având în vedere faptul că măsurile propuse în 
propunerea legislativă se regăsesc în cuprinsul art.20 din OG nr.21/1992 privind protecția 
consumatorilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare și în HG nr.409/2016 
stabilirea condiţiilor pentru punerea la dispoziţie pe piaţă a echipamentelor electrice de joasă 
tensiune și HG nr.487/2016 privind compatibilitatea electromagnetică. 
 Domnul deputat Dinu Gheorghe Socotar a întrebat reprezentatul ANPC dacă 
specificațiile tehnice ale dispozitivelor electronice avansate sunt traduse în limba română. 
 Reprezentantul ANPC a precizat că toate produsele comercializate în România 
indiferent de domeniu trebuie, conform legislației în vigoare, să aibă etichete, meniul, 
specificații tehnice și certificatele de garanție în limba română. 
 Domnul deputat Pavel Popescu a menționat că nu toate autoturismele care au 
calculator de bord sau alte facilități electronice au meniul și setările în limba română.
 Domnul președinte Cătălin Drulă a solicitat reprezentatului ANPC să trimită 
membrilor Comisiei situația autoturismelor comercializate în România care au calculator de 
bord sau alte facilități electronice dacă au sau nu meniul și setările în limba română și dacă s-
au efectuat controale pentru a depista eventualele încălcări ale  legii. 
 În continuare domnul președinte Cătălin Drulă a supus la vot adoptarea unui aviz 
negativ asupra acestei inițiativele legislative. Cu unanimitate de voturi (10 voturi pentru) 
propunerea legislativă a primit aviz negativ. 
 
 

3. PLx nr. 484/2018 - proiectul de Lege privind utilizarea datelor din registrul cu 
numele pasagerilor din transportul aerian pentru prevenirea, depistarea, 
investigarea şi urmărirea penală a infracţiunilor de terorism şi a infracţiunilor 
grave, precum şi pentru prevenirea şi înlăturarea ameninţărilor la adresa 
securităţii naţionale 

 
 Domnul președinte Cătălin Drulă a precizat că în conformitate cu prevederile art.95 și 
115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor republicat, Biroul permanent a trimis, Comisiei 
pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor, spre avizare, în procedură de urgență, 
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proiectul de Lege privind utilizarea datelor din registrul cu numele pasagerilor din transportul 
aerian pentru prevenirea, depistarea, investigarea şi urmărirea penală a infracţiunilor de 
terorism şi a infracţiunilor grave, precum şi pentru prevenirea şi înlăturarea ameninţărilor la 
adresa securităţii naţionale. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare utilizarea datelor 
din registrul cu numele pasagerilor pentru prevenirea, depistarea, investigarea şi urmărirea 
penală a infracţiunilor de terorism şi a infracţiunilor grave, precum şi pentru prevenirea şi 
înlăturarea ameninţărilor la adresa securităţii naţionale. Demersul legislativ are în vedere 
transpunerea integrală a Directivei (UE) 2016/681 a Parlamentului European şi a Consiliului 
din 27 aprilie 2016 privind utilizarea datelor din registrul cu numele pasagerilor (PNR) pentru 
prevenirea, depistarea, investigarea şi urmărirea penală a infracţiunilor de terorism şi a 
infracţiunilor grave. Senatul a adoptat proiectul de lege în ședința din data de 24.09.2018. 
Consiliul Legislativ, Consiliul Superior al Magistraturii și Consiliul Suprem de Apărare a 
Țării au avizat favorabil inițiativa legislativă. Prin conținutul său normativ, proiectul de lege 
se încadrează în categoria legilor ordinare, iar conform prevederilor Constituției României, 
Camera Deputaților este Cameră decizională. Domeniul de reglementare al Directivei 
2016/681/UE vizează în principal zborurile extra-UE, adică zborurile cu proveniența sau 
destinația într-o țară terță, dar prevede în mod expres și posibilitatea statelor membre de a 
impune transportatorilor aerieni obligația de transmitere a datelor PNR și în raport cu 
zborurile intra-UE.  
 În continuare domnul președinte Cătălin Drulă a dat cuvântul reprezentanților 
Ministerului Afacerilor Interne (MAI) pentru a prezenta proiectul de lege. 
 Reprezentanții MAI au precizat că proiectul de lege transpune integral Directiva (UE) 
2016/681 a Parlamentului European şi a Consiliului din 27 aprilie 2016 privind utilizarea 
datelor din registrul cu numele pasagerilor (PNR) pentru prevenirea, depistarea, investigarea 
şi urmărirea penală a infracţiunilor de terorism şi a infracţiunilor grave. Inițial în scopul 
instituirii obligației operatorilor de transport de a comunica datele privind pasagerii, la nivelul 
UE a fost adoptată Directiva 2004/82/CE privind obligația operatorilor de transport de a 
comunica datele privind pasagerii, act juridic transpus în legislația națională prin OG 
nr.34/2006 privind obligația transportatorilor aerieni de a comunica date despre pasageri. 
Ulterior s-a constatat la nivelul UE faptul că Directiva 2004/82/CE reprezintă un instrument 
util dar limitat aplicabil preponderent la gestionarea fenomenului migrației. Având în vedere 
că se mențin amenințările reprezentate de terorism și cele de criminalitate gravă la adresa 
securității interne a UE și a statelor membre, Comisia Europeană a considerat necesară 
adoptarea Directivei 2016/681/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 27 aprilie 
2016 privind utilizarea datelor din registrul cu numele pasagerilor (PNR) pentru prevenirea, 
depistarea, investigarea şi urmărirea penală a infracţiunilor de terorism şi a infracţiunilor 
grave, act care să includă pe lângă datele transmise în baza Directivei 2004/82/CE și alte 
categorii de date apte să concure la prevenirea, depistare, cercetarea sau urmărirea penală a 
infracțiunilor de terorism, ca și a altor infracțiuni grave. Anterior publicării Directivei 
2016/681/UE în luna iulie 2015 pe fondul necesității întăririi capabilităților autorităților 
române de gestionare a obiectivelor de prevenire și combatere a terorismului, a infracțiunilor 
contra securității naționale și a amenințărilor la adresa acesteia, Guvernul României a adoptat 
OG nr.13/2015 privind utilizarea unor date din registrele cu numele pasagerilor în cadrul 
cooperării transfrontaliere pentru prevenirea şi combaterea actelor de terorism, a 
infracţiunilor conexe acestora şi a infracţiunilor contra securităţii naţionale, precum şi pentru 
prevenirea şi înlăturarea ameninţărilor la adresa securităţii naţionale. Acest act normativ 
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impune obligația transportatorilor aerieni de a transmite date PNR identice cu cele prevăzute 
de Directiva 2016/681/UE dar stabilește scopuri restrânse de utilizare a respectivelor date.  
 Domnul președinte Cătălin Drulă a întrebat care sunt aspectele în plus cuprinse în 
Directiva 2016/681/UE față de Directiva 2004/82/CE. 
 Reprezentanții MAI au precizat că printre aspectele în plus cuprinse în Directiva 
2016/681/UE se numără: extinderea competențelor Unității Naționale de Informații privind 
Pasagerii (UNIP); înființarea funcției de responsabil cu protecția datelor în cadrul UNIP și 
stabilirea atribuțiilor principale și cerințele profesionale minime pentru ocuparea acestei 
funcții; extinderea numărului infracțiunilor pentru care se pot utiliza datele din Registrul cu 
Numele Pasagerilor (PNR); extinderea sferei autorităților competente, în corelare directă cu 
scopurile pentru care este permisă utilizarea datelor PNR.  
 În continuare domnul președinte Cătălin Drulă a supus la vot adoptarea unui aviz 
favorabil asupra acestei inițiativele legislative. Cu unanimitate de voturi (10 voturi pentru) 
proiectul de lege a primit aviz favorabil. 
 

4. Diverse 
 
 Solicitarea South Eastern European Dialogue on Internet Governance 
(SEEDIG). de a organiza în perioada 6-10 mai 2019 cea de-a 5-a reuniune anuală a 
South Eastern European Dialogue on Internet Governance (SEEDIG).  
 Domnul președinte Cătălin Drulă a menționat că s-a primit din partea South Eastern 
European Dialogue on Internet Governance (SEEDIG) o solicitare de a organiza în perioada 
6-10 mai 2019 cea de-a 5-a reuniune anuală a South Eastern European Dialogue on Internet 
Governance (SEEDIG) și a propus membrilor Comisiei să se dea curs acestei solicitări prin 
întocmirea unui memorandum către Biroul permanent. Cu unanimitate de voturi propunerea 
domnului președinte a fost adoptată. 
   
 Invitație de a participa la SUMMITUL GLOBAL CODE FOR ALL : THE 
HEROES OF TECHSUMMITUL GLOBAL CODE FOR ALL : THE HEROES OF 
TECH 
  
 Domnul președinte Cătălin Drulă a menționat că s-a primit la Comisiei o invitație din 
partea Rețelei internaționale Code for All împreună cu Code for Romania de a participa la 
Summitul Global Code for All, ce va avea loc în București între 8 și 11 octombrie 2018. Cine 
dorește să participe trebuie să confirme organizatorilor. 
 
 
      Președinte, 

          Cătălin Drulă 
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