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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 
Comisia pentru tehnologia informaţiei                                                            Bucureşti, 
şi comunicaţiilor              2 decembrie 2019 
                                                                                                              

SINTEZA 
activităţii Comisiei din 2 decembrie 2019 

 
           La lucrările ședinței Comisiei  pentru tehnologia informației și comunicațiilor din 
data de 2 decembrie 2019 au fost prezenți 12 deputați: Cătălin Drulă, Popescu Pavel, 
Socotar Gheorghe-Dinu, Anton Anton, Apjok Norbert, Cojocaru Petru-Bogdan, 
Moldovan Sorin Dan, Pop Andrei, Sămărtinean Cornel-Mircea, Zainea Cornel. 
         Au fost absenţi: Cîtea Vasile, Dobrică Ionela Viorela, Popescu Mariana-Venera, 
Pambuccian Varujan, Petcu Toma-Florin, Zamfira Constantin-Cătălin. 
        Domnul deputat Cîtea Vasile a fost înlocuit de către dl.deputat Macovei Silviu 
Nicu, iar doamna deputat Dobrică Ionela Viorela a fost înlocuită de către dl.deputat 
Cocoș Vasile. 
          Lucrările ședințelor au fost conduse de domnul deputat Cătălin Drulă,  președinte 
al Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor. 
           La lucrările Comisei au participat, în calitate de invitați, din partea Ministerului 
Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor doamna Parasca Raluca- consilier 
asistent, doamna Simona Tarabasanu, domnul Dragoș Turularu, domnul Mircea Musa și 
domnul Eugen Rujoiu – Director Juridic, din partea Autorității Naționale pentru 
Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM) domnul Eduard Lovin – 
vicepreședinte și doamna Cătălina Dobre - Șef serviciu Direcția Juridică. 
 
       Pe ordinea de zi a ședinței s-au aflat: 
 

1. PLx nr. 421/2019 -  Proiectul de Lege privind facturarea electronică în 
domeniul achiziţiilor publice; 

2. PLx 426/2019 -  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr.54/2019 privind instituirea unor măsuri în domeniul 
comunicaţiilor electronice şi al infrastructurii fizice a reţelelor de 
comunicaţii electronice; 

3. PLx nr.532/2019- Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.5/2019 pentru prorogarea unui termen prevăzut în art.2 
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alin.(1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.18/2015 privind stabilirea 
unor măsuri necesare pentru asigurarea tranziţiei de la televiziunea 
analogică terestră la televiziunea digitală terestră şi implementarea 
serviciilor multimedia la nivel naţional; 

4. PLx nr.544/2019 - Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.23/2019 pentru modificarea art.137 alin.(1) din Ordonanța de 
urgență a Guvernului nr.111/2011 privind comunicațiile electronice; 

5. PLx nr.548/2019 - Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.27/2019 pentru modificarea și completarea Ordonanței de 
urgență a Guvernului nr.13/2013 privind serviciile poștale. 

 
 

1. PLx nr. 421/2019 -  Proiectul de Lege privind facturarea electronică în 
domeniul achiziţiilor publice   

 
 Domnul președinte Cătălin Drulă a precizat că în temeiul dispoziţiilor art. 95 și 
115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Comisia pentru tehnologia informaţiei şi 
comunicaţiilor, Comisia juridică, de disciplină și imunități și Comisia pentru industrii și 
servicii au fost sesizate, spre dezbatere în fond în procedură de urgență, cu proiectul de 
Lege privind facturarea electronică în domeniul achiziţiilor publice. Senatul, în calitate de 
primă Cameră sesizată, a adoptat iniţiativa legislativă în şedinţa din 2 octombrie 2019, 
Consiliul Legislativ și Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare au avizat 
favorabil iniţiativa legislativă, iar Camera Deputaţilor este Cameră decizională. Proiectul 
de lege are ca obiect de reglementare implementarea facturării electronice în domeniul 
achiziţiilor publice emise ca urmare a executării contractelor atribuite în temeiul Legii 
nr.98/2016, al Legii nr.99/2016, Legii nr.100/2016, precum şi a Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.114/2011, a căror valoare este egală sau mai mare decât pragurile 
prevăzute de lege şi faţă de care există obligaţia publicării unui anunţ de 
participare/concesionare şi/sau a unui anunţ de atribuire în Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene.           
         Reprezentanții Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor au 
menționat că susțin adoptarea proiectului de lege în forma adoptată de Senat. 
        Domnul președinte Cătălin Drulă a propus adoptarea unui raport preliminar de 
adoptare fără amendamente a proiectului de lege care va fi transmis celorlalte două 
comisii sesizate în fond. Cu unanimitate de voturi (12 voturi pentru) propunerea 
domnului președinte a fost adoptată. 
 

2. PLx 426/2019 -  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr.54/2019 privind instituirea unor măsuri în domeniul 
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comunicaţiilor electronice şi al infrastructurii fizice a reţelelor de 
comunicaţii electronice 

 
Domnul președinte Cătălin Drulă a precizat că în conformitate cu art. 95 și 115 

din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Comisia pentru tehnologia informaţiei şi 
comunicaţiilor și Comisia juridică, de disciplină și imunități au fost sesizate, spre 
dezbatere în fond în procedură de urgență, cu proiectul de Lege pentru aprobarea 
Ordonanței de urgență a Guvernului nr.54/2019 privind instituirea unor măsuri în 
domeniul comunicaţiilor electronice şi al infrastructurii fizice a reţelelor de comunicaţii 
electronice. Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat iniţiativa legislativă 
în şedinţa din 2 octombrie 2019, Consiliul Legislativ, Consiliul Economic și Social și 
Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului au avizat favorabil 
proiectul de lege, iar Camera Deputaţilor este Cameră decizională.  
          Reprezentanții Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor au 
menționat că la nivelul Guvernului se lucrează la un act normativ prin care se va abroga 
art.85 din OUG nr.114/2018, articol care prevede introducerea alineatului (11) la articolul 
42 din Legea nr.159/2016 privind regimul infrastructurii fizice a rețelelor de comunicații 
electronice. 
        Domnul deputat Anton Anton a precizat că nu este de acord cu abrogarea în 
întregime a alineatului (11) al articolului 42 din Legea nr. 159/2016 menționând ca acesta 
ar trebui modificat în sensul modificării cuantumului amenzii. 
       În continuare domnul președinte Cătălin Drulă a propus adoptarea unui raport 
preliminar de adoptare cu amendamente a proiectului de lege care va fi transmis Comisiei 
juridice, de disciplină și imunități care este, de asemenea, sesizată în fond. Cu 
unanimitate de voturi (12 voturi pentru) propunerea domnului președinte a fost adoptată. 
 

3. PLx nr.532/2019- Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.5/2019 pentru prorogarea unui termen prevăzut în art.2 
alin.(1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.18/2015 privind stabilirea 
unor măsuri necesare pentru asigurarea tranziţiei de la televiziunea 
analogică terestră la televiziunea digitală terestră şi implementarea 
serviciilor multimedia la nivel naţional 

 
 Domnul președinte Cătălin Drulă a precizat că în conformitate art. 95 din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, Comisia pentru tehnologia informaţiei şi 
comunicaţiilor și Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă au fost 
sesizate, spre dezbatere în fond cu proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.5/2019 pentru prorogarea unui termen prevăzut în art.2 alin.(1) din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.18/2015 privind stabilirea unor măsuri necesare 
pentru asigurarea tranziţiei de la televiziunea analogică terestră la televiziunea digitală 
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terestră şi implementarea serviciilor multimedia la nivel naţional. Senatul, în calitate de 
primă Cameră sesizată, a adoptat iniţiativa legislativă în şedinţa din 21 octombrie 2019, 
Consiliul Legislativ și Consiliul Economic și Social au avizat favorabil iniţiativa 
legislativă, iar Camera Deputaţilor este Cameră decizională.            
           Reprezentanții Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor au 
menționat că susțin adoptarea Ordonanței Guvernului în forma adoptată de Senat. 
         Domnul Eduard  Lovin, vicepreședinte ANCOM, a precizat că prezentul act 
normativ este motivat de necesitatea de a nu apărea sincope în difuzarea terestră a 
programelor publice de radiodifuziune și de a oferi publicului românesc continuitatea 
serviciilor publice de programe  radio, precum și garantarea accesului la informația 
radiodifuzată pentru românii din afara granițelor. 
          Cu 8 voturi pentru și 1 abținere s-a hotărât adoptarea unui raport preliminar de 
adoptare fără amendamente a proiectului de lege care va fi transmis Comisiei pentru 
cultură, arte, mijloace de informare în masă care este, de asemenea, sesizată în fond. 
 

4.  PLx nr.544/2019 - Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.23/2019 pentru modificarea art.137 alin.(1) din Ordonanța de 
urgență a Guvernului nr.111/2011 privind comunicațiile electronice 

 
Domnul președinte Cătălin Drulă a precizat că în conformitate art. 95 din 

Regulamentul Camerei Deputaţilor, Comisia pentru tehnologia informaţiei şi 
comunicaţiilor și Comisia juridică, de disciplină și imunități au fost sesizate, spre 
dezbatere în fond, cu proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.23/2019 pentru modificarea art.137 alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului 
nr.111/2011 privind comunicațiile electronice. Senatul, în calitate de primă Cameră 
sesizată, a adoptat iniţiativa legislativă în şedinţa din 21 octombrie 2019, Consiliul 
Legislativ a avizat favorabil iniţiativa legislativă, iar Camera Deputaţilor este Cameră 
decizională.  
            Reprezentanții  Ministerului Transporturilor,  Infrastructurii și Comunicațiilor au 
menționat că susțin adoptarea Ordonanței Guvernului în forma adoptată de Senat. 
          Domnul  Eduard Lovin, vicepreședinte ANCOM,  a precizat că prin acest act 
normativ  se stabilește ANCOM ca instituție responsabilă cu exercitarea controlului 
asupra respectării de către furnizorii de rețele sau de servicii de comunicații electronice a 
obligațiilor impuse prin regulamentele Uniunii Europene în domeniul comunicațiilor 
electronice în cazul în care competența de monitorizare și verificare a respectării acestor 
obligații nu a fost acordată altei autorități. 
         Domnul președinte Cătălin Drulă a propus adoptarea unui raport preliminar de 
adoptare fără amendamente a proiectului de lege care va fi transmis Comisiei juridice, de 
disciplină și imunități care este, de asemenea, sesizată în fond. Cu unanimitate de voturi 
(9 voturi pentru) propunerea domnului președinte a fost adoptată. 
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5. PLx nr.548/2019 - Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei 

Guvernului nr.27/2019 pentru modificarea și completarea Ordonanței de 
urgență a Guvernului nr.13/2013 privind serviciile poștale 

 
 Domnul președinte Cătălin Drulă a precizat că în conformitate art.95 din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor republicat, Biroul permanent a trimis, Comisiei 
pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor, spre dezbatere în fond, proiectul de Lege 
privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.27/2019 pentru modificarea și completarea 
Ordonanței de urgență a Guvernului nr.13/2013 privind serviciile poștale. Senatul a 
adoptat inițiativa legislativă, în ședința din 21.10.2019, Consiliul Legislativ și Comisia 
pentru muncă și protecție socială au avizat favorabil proiectul de lege, Camera 
Deputaţilor este Cameră decizională.          
         Domnul  Eduard  Lovin,  vicepreședinte ANCOM, a precizat că prezentul act 
normativ stabilește regimul sancționator aplicabil în cazul nerespectării dispozițiilor 
Regulamentului (UE) 2018/644 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 aprilie 
2018 privind serviciile de livrare transfrontalieră de colete, precum și măsurile necesare 
pentru asigurarea aplicării acestor sancțiuni. 
         Domnul președinte Cătălin Drulă a propus adoptarea unui raport de adoptare fără 
amendamente a proiectului de lege. Cu unanimitate de voturi (9 voturi pentru) 
propunerea domnului președinte a fost adoptată. 
 
 
 
 
 

Președinte, 
Cătălin Drulă 
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