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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

            Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor 
 
 

PROCES VERBAL 

al şedinţei Comisiei din 3 septembrie 2019 

 

La lucrările ședinței Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor din data 
de 3 septembrie 2019 au fost prezenți 11 deputați. 
 Lucrările ședinței au fost conduse de domnul deputat Cătălin Drulă,  președinte al 
Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor. 
  
Pe ordinea de zi a ședinței s-au aflat: 

 

1. PLx nr.252/2019 - Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr.26/2019 pentru modificarea şi completarea unor acte normative; 

2. PLx nr.304/2019 - Proiectul de Lege privind serviciile de plată şi pentru 
modificarea unor acte normative; 

3. PLx nr.305/2019- Proiectul de Lege privind activitatea de emitere de monedă 
electronică; 

4. COM (2019) 168 - Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, 
Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor: Cum 
construim încrederea cetăţenilor într-o inteligenţă artificială centrată pe factorul 
uman. 

  

 La lucrările Comisiei au participat, în calitate de invitați, din partea Ministerului  
Finanțelor Publice doamnele Niculescu Rodica – consilier superior și Peicu Geta – consilier, 
din partea Băncii Naționale a României domnul Culcea Cristian – referent de specialitate și 
doamnele Stănică Florina Adriana - expert și Micu Raluca - șef serviciu, din partea 
Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor doamna Răduț Laura – consilier, iar din 
partea Mastercard domnul Bogdan Pătru.   
 

1. PLx nr.252/2019 - Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de 
urgență a Guvernului nr.26/2019 pentru modificarea şi completarea unor 
acte normative 

 
 Domnul președinte Cătălin Drulă a precizat că în conformitate cu prevederile art.95 și 
115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Biroul permanent a trimis, Comisiei pentru 
tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor, spre avizare în procedură de urgență, proiectul de 
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Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.26/2019 pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea 
şi completarea Legii nr.52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional 
desfăşurate de zilieri, a Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, a Legii nr.95/2006 privind 
reforma în domeniul sănătăţii, precum şi a Legii nr.53/2003 - Codul muncii. Printre 
modificări se numără: înfiinţarea Registrului electronic de evidenţă a zilierilor, la data de 20 
decembrie 2019, ca singura modalitate de transmitere a datelor privind evidenţa zilierilor, 
precum şi includerea unor noi activităţi/domenii de activitate, în cuprinsul categoriilor de 
activităţi în care se poate presta muncă cu caracter necalificat, ocazional. Se propune 
eliminarea remuneraţiilor zilierilor din categoria veniturilor exceptate de la plata contribuţiei 
de asigurări sociale. De asemenea, sunt vizate modificări cu privire la perioada în care zilierii 
beneficiază de calitatea de asigurat în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi 
acordarea unui concediu de odihnă suplimentar, plătit, de trei zile pentru salariatele care 
urmează o procedură de fertilizare „in vitro”. Consiliul Legislativ și Consiliul Economic și 
Social au avizat favorabil inițiativa legislativă. Senatul a adoptat proiectul de lege în ședința 
din 28.05.2019. Prin obiectul său de reglementare proiectul de lege face parte din categoria 
legilor organice, iar Camera Deputaților este Cameră decizională. 
 În continuare domnul președinte Cătălin Drulă a dat cuvântul reprezentanților 
Ministerului Finanțelor Publice pentru a-și prezenta punctul de vedere. 
 Reprezentanții Ministerului Finanțelor Publice au menționat că susțin adoptarea 
acestui proiect de lege precizând că prin acest act normativ se asigură flexibilizarea relaţiilor 
de muncă şi creşterea gradului de ocupare pe piaţa muncii a persoanelor din categoria de 
populaţie care nu are o calificare profesională sau este fără educaţie şcolară. 
 În continuare domnul președinte Cătălin Drulă a propus adoptarea unui aviz favorabil 
asupra acestui proiect de lege. Cu unanimitate de voturi (11 voturi pentru) propunerea 
domnului președinte a fost adoptată. 
 

2. PLx nr.304/2019 - Proiectul de Lege privind serviciile de plată şi pentru 
modificarea unor acte normative 

 
 Domnul președinte Cătălin Drulă a precizat că în conformitate cu prevederile art.95 și 
115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Biroul permanent a trimis, Comisiei pentru 
tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor, spre avizare în procedură de urgență, proiectul de 
Lege privind serviciile de plată şi pentru modificarea unor acte normative. Proiectul de lege 
are ca obiect reglementarea condiţiilor de acces la activitatea de prestare a serviciilor de plată, 
supravegherea prudenţială a instituţiilor de plată şi a furnizorilor specializaţi în servicii de 
informare cu privire la conturi, regimul privind transparenţa pentru condiţii şi cerinţe de 
informare privind serviciile de plată, precum şi drepturile şi obligaţiile corespunzătoare ale 
utilizatorilor serviciilor de plată şi ale prestatorilor de servicii de plată, în contextul prestării 
de servicii de plată cu titlu profesional, urmând a se abroga actuala reglementare în domeniu, 
respectiv Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.113/2009. Prin acest proiect de lege se 
transpune parţial Directiva (UE) nr.2015/2366 a Parlamentului European şi a Consiliului din 
25 noiembrie 2015 privind serviciile de plată în cadrul pieţei interne, de modificare a 
Directivelor 2002/65/CE, 2009/110/CE şi 2013/64/UE şi a Regulamentului (UE) nr. 
1093/2010 şi de abrogare a Directivei 2007/64/CE. Prin acest act normativ se transpune în 
legislaţia naţională  prevederile Directivei (UE) 2015/2366, respectiv crearea unui cadru legal 
care să țină cont de  evoluția pieței. Proiectul reglementează condiţiile de acces la activitatea 
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de prestare a serviciilor de plată, supravegherea prudenţială a instituţiilor de plată, regimul 
privind transparenţa pentru condiţii şi cerinţe de informare privind serviciile de plată, precum 
şi drepturile şi obligaţiile corespunzătoare ale utilizatorilor serviciilor de plată şi ale 
prestatorilor de servicii de plată în contextul prestării de servicii de plată cu titlu profesional. 
Consiliul Legislativ și Consiliul Economic și Social au avizat favorabil inițiativa legislativă. 
Senatul a adoptat inițiativa legislativă în ședința din 26.06.2019. Prin obiectul său de 
reglementare proiectul de lege face parte din categoria legilor organice, iar Camera 
Deputaților este Cameră decizională. 
 În continuare domnul președinte Cătălin Drulă a dat cuvântul reprezentanților 
Ministerului Finanțelor Publice pentru a-și prezenta punctul de vedere. 
 Reprezentanții Ministerului Finanțelor Publice au menționat că susțin adoptarea 
acestui proiect de lege precizând că prin această inițiativă legislativă se stabilesc drepturi și 
obligații importante ale prestatorilor de servicii de plată, fiind încurajată inovarea și, totodată, 
asigurându-se protecția utilizatorilor de servicii de plată.   
 Domnul deputat Pavel Popescu a întrebat de ce acest proiect de lege transpune parțial 
prevederile Directivei (UE) 2015/2366 și nu transpune în întregime prevederile ei. 
 Reprezentanții Ministerului Finanțelor Publice au precizat că prezentul proiect 
legislativ a fost elaborat pentru aspectele de principiu prevăzute de art. 1-4, parțial art. 5, art. 
6-8, parțial art. 9, art. 10-18, parțial art. 19, art. 20-37, parțial art. 99, parțial art. 103 și art. 
109 din Directiva (UE) 2015/2366 referitoare la reglementarea, autorizarea instituțiilor de 
plată, înregistrarea prestatorilor de servicii de informare cu privire la conturi și supravegherea 
prudențială a acestora, urmând ca cerinţele de natură tehnică, inclusiv cele referitoare la 
documentația de autorizare a instituțiilor de plată/înregistrare a prestatorilor de servicii de 
informare cu privire la conturi din ghidurile Autorității Bancare Europene, să fie transpuse și 
detaliate prin intermediul legislației secundare.  
 Domnul deputat Socotar Gheorghe-Dinu a întrebat dacă la elaborarea acestui proiect 
de act normativ au avut loc consultări cu exponenții pieții. 
 Domnul Bogdan Pătru reprezentantul Mastercard a menționat că au avut loc 
consultări cu organizațiile mediului de afaceri și cu cei ai consumatorilor cum ar fi: Asociația 
Română a Băncilor (ARB), Consiliul Patronatelor Bancare din Romania (CPBR) Consiliul 
Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii (CNIPMMR), FINQuare SRL Orange 
România SA, Asociația Utilizatorilor de Servicii  Financiare (AURSF), Asociația Parakelos. 
 Domnul deputat Cojocaru Petru-Bogdan a întrebat dacă proiectul de lege conține 
prevederi menite să asigure protejarea intereselor utilizatorilor serviciilor de plată. 
 Reprezentantul Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor a precizat că 
Titlul III – Transparența condițiilor și a cerințelor în materie de informare privind serviciile 
de plată din proiectul de lege, reglementează transparența condițiilor și a serviciilor în materie 
de informare în cazul operațiunilor de plată singulară, a contractelor– cadru și al operațiunilor 
de plată prevăzute de acestea, atunci când utilizatorul acționează în calitate de consumator, iar  
Titlul IV – Drepturi și obligații privind prestarea și utilizarea serviciilor de plată din proiectul 
de lege, reglementează drepturile și obligațiile părților în cazul operațiunilor de plată 
singulară, a contractelor – cadru și al operațiunilor de plată prevăzute de acestea. 
 În continuare domnul președinte Cătălin Drulă a propus adoptarea unui aviz favorabil 
asupra acestui proiect de lege. Cu unanimitate de voturi (11 voturi pentru) propunerea 
domnului președinte a fost adoptată. 
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3. PLx nr.305/2019- Proiectul de Lege privind activitatea de emitere de monedă 
electronică 
 

 Domnul președinte Cătălin Drulă a precizat că în conformitate cu prevederile art.95 și 
115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Biroul permanent a trimis, Comisiei pentru 
tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor, spre avizare în procedură de urgență, proiectul de 
Lege privind activitatea de emitere de monedă electronică. Consiliul Legislativ a avizat 
favorabil inițiativa, iar Senatul a adoptat inițiativa legislativă în ședința din 26.06.2019.  Prin 
obiectul său de reglementare proiectul de lege face parte din categoria legilor organice, iar 
Camera Deputaților este Cameră decizională. Proiectul de lege are ca obiect reglementarea 
condiţiilor de acces la activitatea de emitere de monedă electronică, a condiţiilor de 
desfăşurare a activităţii de prestare de servicii de plată de către instituţiile emitente de 
monedă electronică, a supravegherii prudenţiale a acestor instituţii, precum şi stabilirea 
regimului privind răscumpărarea monedei electronice. Activitatea de emitere de monedă 
electronică este reglementată la nivelul Uniunii Europene prin Directiva 2009/110/CE privind 
accesul la activitate, desfăşurarea şi supravegherea prudenţială a activităţii instituţiilor 
emitente de monedă electronică (Directiva nr. 2009/110/CE a fost transpusă în legislaţia 
naţională prin Legea nr. 127/2011 privind activitatea de emitere de monedă electronică şi 
Regulamentul BNR nr.8/2011 privind instituţiile emitente de monedă electronică, cu 
completările ulterioare), în cuprinsul căreia sunt utilizate norme de trimitere la Directiva 
2007/64/CE privind serviciile de plată în cadrul pieţei interne. Directiva 2007/64/CE a fost 
abrogată începând cu 13 ianuarie 2018, fiind înlocuită prin Directiva (UE) 2015/2366 privind 
serviciile de plată în cadrul pieţei interne, care îmbunătăţeşte cadrul de reglementare a 
serviciilor de plată. Principalele elemente introduse de Directiva (UE) 2015/2366, care se 
aplică în mod corespunzător şi în cazul activităţii de emitere de monedă electronică, sunt: 

- introducerea unor noi cerinţe pentru autorizare, cu detalierea acestora în ghidurile 
emise de Autoritatea Bancară Europeană; 

- detalierea procedurii de notificare pentru desfăşurarea activităţii transfrontaliere; 
- stabilirea cadrului de cooperare pentru supravegherea activităţii (competenţe ale 

autorităţii din statul membru de origine/gazdă); 
- crearea unui registru la nivelul Uniunii Europene similar registrelor naţionale în care 

sunt înscrise entităţile autorizate; 
- revizuirea modalităţii de determinare a fondurilor proprii aferente activităţii de 

prestare de servicii de plată, prin raportare la Regulamentul (UE) nr. 575/2013 privind 
cerinţele prudenţiale pentru instituţiile de credit şi societăţile de investiţii şi de 
modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012. 

Termenul de transpunere a Directivei (UE) 2015/2366 în legislaţia naţională este 13 ianuarie 
2018. 
 În continuare domnul președinte Cătălin Drulă a dat cuvântul reprezentanților 
Ministerului Finanțelor Publice pentru a-și prezenta punctul de vedere. 
 Reprezentanții Ministerului Finanțelor Publice au menționat că susțin adoptarea 
acestui proiect de lege precizând că prin această inițiativă legislativă se stabilesc drepturi şi 
obligaţii importante ale instituţiilor emitente de monedă electronică, fiind încurajată inovarea 
şi, totodată, asigurându-se protecţia deţinătorilor de monedă electronică şi utilizatorilor de 
servicii de plată. 
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 În continuare domnul președinte Cătălin Drulă a propus adoptarea unui aviz favorabil 
asupra acestui proiect de lege. Cu unanimitate de voturi (11 voturi pentru) propunerea 
domnului președinte a fost adoptată. 
 

4. COM (2019) 168 - Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, 
Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor: 
Cum construim încrederea cetăţenilor într-o inteligenţă artificială centrată 
pe factorul uman 

 
 Domnul președinte Cătălin Drulă a precizat 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 30.05.2019, pentru examinare în fond 
și întocmirea unui proiect de opinie cu,  Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, 
Consiliul European, Consiliul, Comitetul Economic și Social și Comitetul Regiunilor - Cum 
construim încrederea cetăţenilor într-o inteligenţă artificială centrată pe factorul uman -  
COM (2019)168. În urma Strategiei europene privind inteligența artificială, publicată în 
aprilie 2018, Comisia a înființat Grupul de experți la nivel înalt privind inteligența artificială 
format din 52 de experți independenți, reprezentând mediul academic, industria și societatea 
civilă care are misiunea de a elabora orientări în materie de etică în ceea ce privește IA, 
precum și de a pregăti un set de recomandări pentru o politică mai amplă referitoare la IA. 
Totodată, a fost înființată Alianța europeană în domeniul inteligenței artificiale, o platformă 
multilaterală deschisă, cu peste 2 700 de membri, care să ofere o gamă mai variată de 
observații pentru activitatea grupului de experți la nivel înalt privind IA. Grupul de experți la 
nivel înalt privind IA a publicat o primă versiune a orientărilor în materie de etică în 
decembrie 2018. În urma unei consultări cu părțile interesate și a întâlnirilor cu reprezentanții 
statelor membre, grupul de experți privind IA a transmis Comisiei un document revizuit în 
martie 2019. Orientările elaborate de grupul de experți la nivel înalt privind IA la care se 
referă prezenta comunicare valorifică în special activitatea Grupului european pentru etică în 
domeniul științei și al noilor tehnologii și a Agenției pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii 
Europene. Abordarea Comisiei este trilaterală: instituirea unor cerințele-cheie pentru o 
inteligență artificială de încredere, demararea unei etape-pilot la scară largă pentru părțile 
interesate și depunerea de eforturi în vederea ajungerii la un consens internațional în ceea ce 
privește dezvoltarea unei inteligențe artificiale centrate pe factorul uman. 

 Orientările prevăd că, pentru o „IA de încredere”, sunt necesare trei componente:  

 aceasta ar trebui să respecte legea;  

 ar trebui să respecte principiile etice și  

 ar trebui să fie solidă. 

 Pe baza acestor trei componente și a valorilor europene, orientările identifică șapte 
cerințe-cheie pe care aplicațiile IA ar trebui să le respecte pentru a fi considerate de încredere.  

1. Șapte aspecte esențiale pentru o inteligență artificială în care să putem avea 
încredere: 

 Implicare și supraveghere umană: sistemele de IA ar trebui să faciliteze existența 
unor societăți echitabile prin sprijinirea implicării factorului uman și a respectării 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3362_ro.htm
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/high-level-expert-group-artificial-intelligence
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drepturile fundamentale, fără să reducă, să limiteze sau să compromită autonomia 
umană. 

 Robustețe și siguranță: o IA în care putem avea încredere presupune ca algoritmii să 
fie siguri, fiabili și suficient de solizi pentru a face față erorilor sau inconsecvențelor 
de pe parcursul întregului ciclu de viață al sistemelor de IA. 

 Respectarea vieții private și guvernanța datelor: cetățenii ar trebui să dețină 
controlul deplin asupra propriilor date, care să nu fie utilizate în scopuri prejudiciabile 
sau discriminatorii. 

 Transparență: ar trebui asigurată trasabilitatea sistemelor de IA. 
 Diversitate, nediscriminare și echitate: sistemele de IA ar trebui să țină seama de 

întreaga gamă de abilități, competențe și cerințe din partea factorului uman și să 
asigure accesibilitatea. 

 Bunăstare societală și de mediu: sistemele de IA ar trebui utilizate pentru a accelera 
schimbările sociale pozitive și pentru a favoriza dezvoltarea durabilă și 
responsabilitatea ecologică. 

 Responsabilitate: ar trebui instituite mecanisme care să asigure responsabilitatea și 
răspunderea sistemelor de IA și a acțiunilor acestora. 

 
2. Proiect-pilot pe scară largă cu partenerii 

 În vara anului 2019, Comisia va lansa o etapă-pilot cu participarea unei game largi de 
părți interesate.  
 

3. Ajungerea la un consens internațional în ceea ce privește dezvoltarea unei 
inteligențe artificiale centrate pe factorul uman 

 Comisia dorește să își promoveze la nivel mondial abordarea cu privire la cerințele 
etice aplicabile inteligenței artificiale întrucât tehnologiile, datele și algoritmii nu cunosc 
granițe. În acest scop, Comisia își va consolida cooperarea cu parteneri care împărtășesc 
aceeași viziune, precum Japonia, Canada sau Singapore, și va continua să joace un rol activ în 
discuțiile și inițiativele internaționale, inclusiv în cadrul G7 și G20. Etapa-pilot va implica, de 
asemenea, societăți din alte țări și organizații internaționale. 
 Pentru a asigura dezvoltarea etică a IA în Europa într-un context mai amplu, Comisia 
adoptă o abordare cuprinzătoare, care include în special următoarele linii de acțiune ce 
urmează să fie puse în aplicare până în al treilea trimestru al anului 2019:  

 va lansa o serie de rețele de centre de cercetare de excelență în domeniul IA prin 
intermediul programului Orizont 2020; va selecta până la patru rețele, axându-se pe 
provocări științifice sau tehnologice majore, precum explicitatea și interacțiunea 
avansată om-mașină, ce reprezintă ingrediente-cheie pentru o IA de încredere; 

 va începe să creeze rețele de centre de inovare digitală, punând accentul pe IA în 
producție și pe volumele mari de date; 

 împreună cu statele membre și cu părțile interesate, Comisia va iniția discuții 
pregătitoare pentru dezvoltarea și punerea în aplicare a unui model pentru 
partajarea de date și pentru valorificarea optimă a spațiilor comune ale datelor, 
punând accentul în special pe transporturi, asistența medicală și producția industrială. 

 



 7 

 În continuare domnul președinte Cătălin Drulă a propus adoptarea unui proiect de 
opinie favorabil asupra acestei comunicări. Cu unanimitate de voturi (11 voturi pentru) 
propunerea domnului președinte a fost adoptată. 
 
 

Președinte, 
Cătălin Drulă 
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