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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

            Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor 
 

PROCES VERBAL 

al ședinței Comisiei din 22 aprilie 2020 

Lucrările ședinței Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor din data de 
22 aprilie 2020 s-au desfășurat online și au fost prezenți 14 deputați. 
 Lucrările ședinței au fost conduse de domnul deputat Cornel Zainea,  președinte al 
Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor. 
  
Pe ordinea de zi a ședinței s-au aflat: 
 

1. PLx nr.22/2020 - Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr.73/2019 privind siguranța feroviară; 

2. PLx nr.27/2020 - proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr.76/2019 pentru prorogarea unor termene prevăzute la art.24 
alin.(51) și (61) din Legea nr.362/2018 privind asigurarea unui nivel comun 
ridicat de securitate a rețelelor și sistemelor informatice, precum și a termenului 
prevăzut la art.II din Ordonanța Guvernului nr.2/2019 pentru modificarea și 
completarea Legii nr.362/2018 privind asigurarea unui nivel comun ridicat de 
securitate a rețelelor si sistemelor informatice; 

3. PLx nr.38/2020 - proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii 
nr.227/2018 privind aprobarea Programului de susținere pentru activitatea de 
reproducție, incubație și de creștere în sectorul avicol; 

4. PLx nr.57/2020 - Proiectul de Lege pentru modificarea art.116, alin.(1), lit.c din 
Legea nr.8/1996 privind drepturile de autor și drepturile conexe; 

5. PLx nr.72/2020 - Proiectul de Lege pentru respingerea Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr.26/2020 privind modificarea și completarea unor acte normative 
în materia alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților, precum și unele 
măsuri pentru buna organizare și desfășurare a alegerilor parlamentare 
anticipate; 

6. Plx.73/2020 - Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii 
nr.262/7 decembrie 2011 pentru ratificarea Acordului dintre România și Agenția 
Spațială Europeană (ESA) privind aderarea României la Conveția pentru 
înființarea Agenției Spațiale Europene și termenii și condițiile aferente, semnat 
la București la 20 ianuarie 2011, pentru aderarea României la Convenția pentru 
înființarea Agenției Spațiale Europene, semnat la Paris la 30 mai 1975, pentru 
aderarea României la acordul pentru statele părți la Convenția pentru 
înființarea Agenției Spațiale Europene și Agenția Spațială Europeană privind 
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protecția și schimbul de informații clasificate, semnate la Paris, la 19 august 
2002. 

 
 La lucrările Comisiei au participat, din partea Ministerului Culturii, domnul Liviu 
Brătescu- Secretar de stat. 

Domnul președinte Cornel Zainea a supus la vot ordinea de zi. Cu unanimitate de 
voturi ordinea de zi a fost aprobată. 
  
 Având în vedere prezența la ședința Comisiei a domnului Liviu Brătescu - Secretar de 
stat la Ministerul Culturii, domnul președinte Cornel Zainea a propus ca la primul punct al 
ordinii de zi să se dezbată PLx nr. 57/2020 - Proiectul de Lege pentru modificarea art.116, 
alin.(1), lit.c din Legea nr.8/1996 privind drepturile de autor și drepturile conexe. Cu 
unanimitate de voturi propunerea domnului președinte a fost adoptată. 
 

1. PLx nr.57/2020 - Proiectul de Lege pentru modificarea art.116, alin.(1), lit.c din 
Legea nr.8/1996 privind drepturile de autor și drepturile conexe 

 
Domnul președinte Cornel Zainea a precizat că în conformitate cu prevederile art.94 din 

Regulamentul Camerei Deputaților, Biroul permanent a trimis, Comisiei pentru tehnologia 
informației și comunicațiilor, spre dezbatere și avizare, proiectul de Lege pentru modificarea 
art.116, alin.(1), lit.c din Legea nr.8/1996 privind drepturile de autor și drepturile conexe. 
Consiliul Legislativ și Consiliul Economic și Social au avizat favorabil inițiativa legislativă. 
Guvernul susține adoptarea inițiativei legislative cu observații, iar Senatul a adoptat tacit 
inițiativa legislativă în ședința din 10.02.2020. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare 
modificarea art.116, alin.(1), lit.c din Legea nr.8/1996, în sensul instituirii posibilității 
acordării remunerației stabilite de lege și pentru autorii operelor de artă scrisă şi artă vizuală a 
căror operă se reproduce digital. Prin conținutul său normativ, proiectul de lege face parte din 
categoria legilor ordinare, iar în aplicarea prevederilor art.75 alin.(1) din Constituția 
României, Camera Deputaților este Cameră decizională.  

În continuare domul președinte Cornel Zainea a dat cuvântul reprezentantului 
Ministerului Culturii pentru a-și prezenta punctul de vedere. 

Domnul Secretar de stat Liviu Brătescu a menționat că prin acest proiect de lege se 
urmărește punerea în drepturi a autorilor operelor culturale, scrise și de artă vizuală reproduse 
în format digital și asigurarea unui tratament egal, just și echitabil pentru aceștia, în același 
mod în care beneficiază și alte categorii de autori de opere culturale reproduse digital și a 
precizat că Guvernul susține adoptarea acestui proiect de lege cu observații care au fost 
depuse sub formă de amendamente la Comisia pentru cultură Comisia pentru cultură, arte, 
mijloace de informare în masă și la Comisia juridică, de disciplină și imunități, comisii care  
sunt sesizate în fond. 

În continuare domnul președinte Cornel Zainea a propus avizarea favorabilă a proiectului 
de lege. Cu unanimitate de voturi (11 voturi pentru) proiectul de lege a fost avizat favorabil. 

 
2. PLx nr.22/2020 - Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr.73/2019 privind siguranța feroviară 
 

Domnul președinte Cornel Zainea a precizat că în conformitate cu prevederile art.94 și 
114 din Regulamentul Camerei Deputaților, Biroul permanent a trimis, Comisiei pentru 
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tehnologia informației și comunicațiilor, spre dezbatere și avizare proiectul de Lege pentru 
aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.73/2019 privind siguranța feroviară. 
Consiliul Legislativ și Consiliul Economic și Social au avizat favorabil proiectul de 
ordonanță de urgență, Senatul a adoptat tacit această inițiativă legislativă în ședința din 
10.02.2020. Prin conținutul său normativ, proiectul de lege face parte din categoria legilor 
ordinare, iar în aplicarea prevederilor art.75 alin.(1) din Constituția României, Camera 
Deputaților este Cameră decizională. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare 
transpunerea în legislația națională a prevederilor Directivei (UE) 2016/798 a Parlamentului 
European și a Consiliului din 11 mai 2016 privind siguranța feroviară (reformare), în vederea 
consolidării cadrului legal referitor la siguranța feroviară, din perspectiva alinierii legislației 
naționale la normele europene. 

În continuare domnul președinte Cornel Zainea a propus avizarea favorabilă a proiectului 
de lege. Cu unanimitate de voturi (11 voturi pentru) proiectul de lege a fost avizat favorabil. 

 
 

3. PLx nr.27/2020 - proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr.76/2019 pentru prorogarea unor termene prevăzute la art.24 
alin.(51) și (61) din Legea nr.362/2018 privind asigurarea unui nivel comun 
ridicat de securitate a rețelelor și sistemelor informatice, precum și a termenului 
prevăzut la art.II din Ordonanța Guvernului nr.2/2019 pentru modificarea și 
completarea Legii nr.362/2018 privind asigurarea unui nivel comun ridicat de 
securitate a rețelelor si sistemelor informatice 

 
 

Domnul președinte Cornel Zainea a precizat că în conformitate cu prevederile art.94 și 
114 din Regulamentul Camerei Deputaților, Biroul permanent a trimis, Comisiei pentru 
tehnologia informației și comunicațiilor, spre dezbatere în fond, proiectul de Lege privind 
aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.76/2019 pentru prorogarea unor termene 
prevăzute la art.24 alin.(51) și (61) din Legea nr.362/2018 privind asigurarea unui nivel 
comun ridicat de securitate a rețelelor şi sistemelor informatice, precum şi a termenului 
prevăzut la art.II din Ordonanța Guvernului nr.2/2019 pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.362/2018 privind asigurarea unui nivel comun ridicat de securitate a rețelelor și 
sistemelor informatice. Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de ordonanță de 
urgență, cu observații și propuneri, iar Senatul a adoptat tacit proiectul de lege, în ședința din 
10.02.2020. Potrivit prevederilor art.75 alin.(1) din Constituția României, Camera Deputaților 
este Cameră decizională. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare prorogarea 
termenelor prevăzute la art.24 alin.(51) și (61) din Legea nr.362/2018. Totodată, se 
preconizează și prorogarea termenului prevăzut la art.II din Ordonanța Guvernului nr.2/2019. 
Prin acest act normativ se are în vedere modificarea și completarea Legii 362/2018 privind 
asigurarea unui nivel comun ridicat de securitate a rețelelor și sistemelor informatice, 
modificată și completată prin Ordonanța Guvernului nr. 2/2019, în vederea asigurării 
continuității finanțării adecvate a Centrului Național de Răspuns la Incidente de Securitate 
Cibernetică – CERT-RO de la bugetul de stat prin: prorogarea cu 2 ani a termenului prevăzut 
la art. 24 alin. (51) și (61) ale legii, respectiv până la data de 1 ianuarie 2022 și prorogarea cu 
2 ani a termenului prevăzut la articolul II din Ordonanța Guvernului nr. 2/2019, respectiv 
până la data de 31 decembrie 2021. 
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Domnul deputat Pavel Popescu a menționat că CERT-RO este responsabil cu aplicarea 
Directivei NIS la nivelul României, iar după încetarea stării de urgență decretată pe teritoriul  
Românei pentru prevenirea răspândirii COVID-19, CERT-RO va fi reorganizat și se va 
înființa Centrul Național de Securitate Cibernetică. 

În continuare domnul președinte Cornel Zainea a propus adoptarea unui raport de 
adoptare a proiectului de lege. Cu unanimitate de voturi (12 voturi pentru) propunerea 
domnului președinte a fost adoptată. 

 
4. PLx nr.38/2020 - proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii 

nr.227/2018 privind aprobarea Programului de susținere pentru activitatea de 
reproducție, incubație și de creștere în sectorul avicol 

 
Domnul președinte Cornel Zainea a precizat că în conformitate cu prevederile art.94 din 

Regulamentul Camerei Deputaților, Biroul permanent a trimis, Comisiei pentru tehnologia 
informației și comunicațiilor, spre dezbatere și avizare, proiectul de Lege pentru modificarea 
și completarea Legii nr.227/2018 privind aprobarea Programului de susținere pentru 
activitatea de reproducție, incubație și de creștere în sectorul avicol. Consiliul Legislativ și 
Consiliul Economic și Social au avizat favorabil inițiativa legislativă, iar Senatul a adoptat 
tacit această inițiativă legislativă în ședința din 10.02.2020. Prin conținutul său normativ, 
proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare, iar în aplicarea prevederilor art.75 
alin.(1) din Constituția României, Camera Deputaților este Cameră decizională. Proiectul de 
lege are ca obiect de reglementare modificarea și completarea Legii nr.227/2018, în sensul 
corelării textelor din lege cu textele anexelor care fac parte integrantă din lege. 
 În continuare domnul președinte Cornel Zainea a menționat că prin acest proiect de 
lege se dorește introducerea unui nou alineat la articolul 11 din Legea nr. nr.227/2018 privind 
aprobarea Programului de susținere pentru activitatea de reproducție, incubație și de creștere 
în sectorul avicol, cu modificările și completările ulterioare, astfel: ”La articolul 11, după 
alineatul (2) se introduce un nou alineat, alin. (21), cu următorul cuprins: 
(21) În cazul în care aplicația informatică prevăzută la art.7 alin.(3) nu este operațională la 
data depunerii cererilor de finanțare prevăzute la alin.(1), verificarea acestora împreună cu 
documentele anexate, în corelare cu datele din cererile de înscriere, se va realiza de către 
funcționarii din cadrul direcției pentru agricultură județene, respectiv a municipiului 
București, desemnați prin decizie a directorului executiv, urmând ca toate datele de 
verificare, respectiv validare să fie încărcate în sistemul informatic la data când acesta 
devine funcțional.”, și a precizat că, personal, nu este de acord cu derogarea cu privire la 
funcționalitatea sistemului informatic. 
 Domnul deputat Dinu Gheorghe Socotar a precizat că este vorba de un program 
național și în situația în care acel sistem informatic creat de Ministerul Agriculturii și 
Dezvoltării Rurale nu funcționează nu poate fi stopat programul național, ci el trebuie să 
continue. Domnul deputat a subliniat că sistemul informatic trebuie să funcționeze pentru că 
de aceea a fost creat, dar în situația în care există o problemă, până acea problemă va fi 
remediată trebuie să existe și o altă posibilitate de verificare. 
 Domnul deputat Pavel Popescu a menționat că în urma discuției cu domnul ministru 
Adrian Oros despre acest sistem informatic a aflat că acest sistem informatic a fost creat 
acum un an și jumătate, dar nu a funcționat niciodată și pentru a nu opri programul național 
de susținere pentru activitatea de reproducție, incubație și de creștere în sectorul avicol, s-a 
dat această derogare. 
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În continuare domnul președinte Cornel Zainea a supus la vot proiectul de lege. Cu 
majoritate de voturi (8 voturi pentru și 4 abțineri) proiectul de lege a fost avizat favorabil. 

 
5. PLx nr.72/2020 - Proiectul de Lege pentru respingerea Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr.26/2020 privind modificarea și completarea unor acte normative 
în materia alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților, precum și unele 
măsuri pentru buna organizare și desfășurare a alegerilor parlamentare 
anticipate 

 
Domnul președinte Cornel Zainea a precizat că în conformitate cu prevederile art.94 și 

114 din Regulamentul Camerei Deputaților, Biroul permanent a trimis, Comisiei pentru 
tehnologia informației și comunicațiilor, spre dezbatere și avizare, proiectul de Lege pentru 
respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.26/2020 privind modificarea și 
completarea unor acte normative în materia alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților, 
precum și unele măsuri pentru buna organizare și desfășurare a alegerilor parlamentare 
anticipate. Consiliul Legislativ a avizat negativ proiectul de ordonanță de urgență, iar Senatul 
a adoptat proiectul de Lege pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului 
nr.26/2020 privind modificarea și completarea unor acte normative în materia alegerilor 
pentru Senat și Camera Deputaților, precum și unele măsuri pentru buna organizare și 
desfășurare a alegerilor parlamentare anticipate, în ședința din 19.02.2020. Prin conținutul 
său normativ, proiectul de lege face parte din categoria legilor organice, iar în aplicarea 
prevederilor art.75 alin.(1) din Constituția României, Camera Deputaților este Cameră 
decizională. În data de 21 februarie 2020 Avocatul Poporului a sesizat Curtea Constituțională 
a României cu excepția de neconstituționalitate referitoare la prevederile OUG nr.26/2020 
privind modificarea legislației alegerilor parlamentare și unele măsuri pentru organizarea 
alegerilor parlamentare anticipate. În data de 12 martie 2020 Curtea Constituțională a 
României a declarat neconstituțională OUG nr.26/2020 în ansamblul său.  

 În continuare domnul președinte Cornel Zainea a propus avizarea negativă a 
proiectului de lege având în vedere că, CCR a declarat neconstituțională OUG nr.26/2020 în 
ansamblul său.  Cu unanimitate de voturi (13 voturi pentru) proiectul de lege a fost avizat 
negativ. 
 
 

6. Plx.73/2020 - Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii 
nr.262/7 decembrie 2011 pentru ratificarea Acordului dintre România și Agenția 
Spațială Europeană (ESA) privind aderarea României la Conveția pentru 
înființarea Agenției Spațiale Europene și termenii și condițiile aferente, semnat 
la București la 20 ianuarie 2011, pentru aderarea României la Convenția pentru 
înființarea Agenției Spațiale Europene, semnat la Paris la 30 mai 1975, pentru 
aderarea României la acordul pentru statele părți la Convenția pentru 
înființarea Agenției Spațiale Europene și Agenția Spațială Europeană privind 
protecția și schimbul de informații clasificate, semnate la Paris, la 19 august 2002 

 
Domnul președinte Cornel Zainea a precizat că în temeiul dispozițiilor art.94 din 

Regulamentul Camerei Deputaților, Comisia pentru tehnologia informației și comunicațiilor 
și Comisia pentru învățământ, știință, tineret și sport au fost sesizate, spre dezbatere în fond, 
cu propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.262/7 decembrie 2011 
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pentru ratificarea Acordului dintre România și Agenția Spațială Europeană (ESA) privind 
aderarea României la Convenția pentru înființarea Agenției Spațiale Europene și termenii și 
condițiile aferente, semnat la București la 20 ianuarie 2011, pentru aderarea României la 
Convenția pentru înființarea Agenției Spațiale Europene, semnat la Paris la 30 mai 1975, 
pentru aderarea României la acordul pentru statele părți la Convenția pentru înființarea 
Agenției Spațiale Europene și Agenția Spațială Europeană privind protecția și schimbul de 
informații clasificate, semnate la Paris, la 19 august 2002. Consiliul Legislativ a avizat 
negativ inițiativa legislativă, iar Consiliul Economic și Social a avizat-o favorabil. Potrivit 
prevederilor art.75 alin.(1) din Constituția României, Camera Deputaților este prima Cameră 
sesizată. Propunerea legislativă are ca obiect modificarea și completarea Legii nr.262/2011 
pentru ratificarea Acordului dintre România și Agenția Spațială Europeană (ESA) privind 
aderarea României la Convenția pentru înființarea Agenției Spațiale Europene și termenii și 
condițiile aferente, semnat la București la 20 ianuarie 2011, pentru aderarea României la 
Convenția pentru înființarea Agenției Spațiale Europene, semnat la Paris la 30 mai 1975, 
pentru aderarea României la acordul pentru statele părți la Convenția pentru înființarea 
Agenției Spațiale Europene și Agenția Spațială Europeană privind protecția și schimbul de 
informații clasificate, semnate la Paris, la 19 august 2002.  
 În continuare domnul președinte Cornel Zainea a dat cuvântul domnului deputat 
Anton Anton pentru a prezenta propunerea legislativă în calitate de inițiator. 
 Domnul deputat Anton Anton a precizat că, conform Avizului Consiliului Legislativ 
ratificarea unu acord internațional nu se poate face prin inițiativă legislativă parlamentară, dar 
s-a ales această cale, împreună cu Agenția Spațială Română, deoarece Președintele României 
nu a emis decretul de supunere spre ratificare a memorandumului cu privire la prelungirea 
perioadei de măsuri de tranziție prevăzute în Acordul de aderare a României la Convenția 
Agenției Spațiale Europene (ESA). Acest acord este foarte important pentru România 
deoarece  presupune  continuarea Programului de Cercetare, Dezvoltare si Inovare pentru 
Tehnologie Spatiala si Cercetare Avansată – STAR. 
 Domnul președinte Cornel Zainea a supus la vot adoptarea unui raport de respingere a 
inițiativei legislative. Rezultatul votului a fost: 3 voturi pentru și 11 abțineri.  

În continuare Domnul președinte Cornel Zainea a supus la adoptarea unui raport de 
adoptare a inițiativei legislative. Rezultatul votului a fost: 3 voturi împotrivă și 11 abțineri.  
 
 

Președinte, 
Cornel Zainea 
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