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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

              Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor 
 

PROCES VERBAL 

al ședinței Comisiei din 16 noiembrie 2021 

Lucrările ședinței Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor din data de 
16 noiembrie 2021 s-au desfășurat în format hibrid, cu prezență fizică și online, fiind prezenți 
11 deputați. 

La lucrările ședinței au participat, în calitate de invitați: din partea Ministerul 
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, domnul Dragoș Onea, din partea 
Ministerului Muncii și Protecției Sociale, domnul Cătălin Boboc – secretar de stat, din partea 
Serviciului de Telecomunicații Speciale, doamna colonel Angelica Lămășanu și domnul 
general de brigadă Vlad Podoprigora, din partea Autorității Naționale pentru Administrare și 
Reglementare în Comunicații (ANCOM), domnii: Eduard Lovin – vicepreședinte, Marius 
Săceanu – Director, Direcția juridică, Florin Dragomir –Șef Departamentul reglementări 
tehnice și Gheorghe Ruse – Șef serviciu Direcția reglementări economice. 

Lucrările ședinței au fost conduse de domnul deputat Ioan-Sabin Sărmaș, președinte al 
Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor. 
  

Pe ordinea de zi a ședinței s-au aflat: 

1. Pl-x nr. 302/2021 - Propunerea legislativă pentru completarea Legii 50/1991 
privind autorizarea executării lucrărilor de construcții; 

2. PLx nr.551/2021 - Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.111/2021 pentru stabilirea unor măsuri de protecție 
socială a angajaților și a altor categorii profesionale în contextul interzicerii, 
suspendării ori limitării activităților economice, determinate de situaţia 
epidemiologică generată  de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2; 

3. PLx nr.552/2021 - Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.105/2021 privind aprobarea şi implementarea 
Programului naţional de suport pentru copii, în contextul pandemiei de 
COVID-19 - „Din grijă pentru copiiˮ. 

 

1. Pl-x nr. 302/2021 - Propunerea legislativă pentru completarea Legii 50/1991 
privind autorizarea executării lucrărilor de construcții 

 
Domnul președinte Ioan-Sabin Sărmaș a precizat că în conformitate cu prevederile 

art.95 din Regulamentul Camerei Deputaților, Comisia juridică, de disciplină și imunități, 
Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului și Comisia pentru tehnologia 
informaţiei şi comunicaţiilor, au fost sesizate spre dezbatere, în fond, cu prezenta propunere 
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legislativă.. Consiliul Legislativ, Consiliul Economic și Social și Comisia pentru industrii şi 
servicii au avizat negativ proiectul de act normativ. Guvernul, prin punctul de vedere 
transmis, nu susține adoptarea propunerii legislative. Senatul a respins propunerea legislativă 
în ședința din data de 28 iunie 2021. Camera Deputaților este Cameră decizională. Comisia 
juridică, de disciplină și imunități a transmis un raport preliminar de respingere a inițiativei 
legislative. Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare completarea cu o noua literă 
a art.2 alin.(4) din Legea nr.50/1991, intervenția legislativă fiind argumentată în expunerea de 
motive în scopul armonizării cu Legea nr.159/2016, precum și în vederea stabilirii unor 
măsuri pentru reducerea costului instalării rețelelor de comunicații electronice. 

Reprezentanul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației a 
menționat că nu susține adoptarea prezentei propuneri legislative. 

Domnul președinte Ioan-Sabin Sărmaș a supus la vot propunerea legislativă. Cu 
unanimitate de voturi membrii comisiei au hotărât adoptarea unui raport preliminar de 
respingere a inițiativei legislative. 

 
2. PLx nr.551/2021 - Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.111/2021 pentru stabilirea unor măsuri de protecție 
socială a angajaților și a altor categorii profesionale în contextul interzicerii, 
suspendării ori limitării activităților economice, determinate de situaţia 
epidemiologică generată  de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 

 
Domnul președinte Ioan-Sabin Sărmaș precizat că în conformitate cu prevederile 

art.94 și 117 alin.(3) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Biroul permanent a trimis, 
Comisiei pentru tehnologia informației şi comunicaţiilor, spre avizare, în procedură de 
urgență, prezentul proiect de lege. Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de 
ordonanță de urgență, cu observații și propuneri, iar Senatul a adoptat proiectul de lege în 
ședința din data de 03.11.2021. În aplicarea prevederilor art.75 alin.(1) din Constituția 
României, Camera Deputaților este Cameră decizională. Proiectul de lege are ca obiect de 
reglementare stabilirea unor măsuri de protecție socială a angajaților și a altor categorii 
profesionale, în contextul interzicerii, suspendării ori limitării activităților economice, 
determinate de situația epidemiologică generată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-
2. Potrivit expunerii de motive, proiectul vizează diminuarea riscului de excluziune socială 
pentru persoanele aflate în situația de a nu mai putea desfășura activitatea profesională ca 
urmare a situațiilor de interzicere/suspendare/limitare a activităților economice. 

Reprezentantul Ministerului Muncii și Protecției Sociale a precizat că susține 
adoptarea prezentului proiect de lege. 

Domnul președinte Ioan-Sabin Sărmaș a supus la vot avizarea proiectului de lege. Cu 
unanimitate de voturi  membrii comisiei au avizat favorabil inițiativa legislativă. 

 

3. PLx nr.552/2021 - Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.105/2021 privind aprobarea şi implementarea 
Programului naţional de suport pentru copii, în contextul pandemiei de 
COVID-19 - „Din grijă pentru copiiˮ 
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Domnul președinte Ioan-Sabin Sărmaș a precizat că în conformitate cu prevederile 
art.94 și 117 alin.(3) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Biroul permanent a trimis, 
Comisiei pentru tehnologia informației şi comunicaţiilor, spre avizare, în procedură de 
urgență, prezentul proiect de lege. Consiliul Legislativ a avizat negativ proiectul de ordonanță 
de urgență, iar Consiliul Economic și Social a avizat favorabil cu observații, proiectul de act 
normativ. Senatul a adoptat proiectul de lege în ședința din data de 03.11.2021. În aplicarea 
prevederilor art.75 alin.(1) din Constituția României, Camera Deputaților este Cameră 
decizională. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare  aprobarea Programului naţional 
de suport pentru copii - „Din grijă pentru copii‟ - cu o durată de aplicare de 2 ani, urmărindu-
se asigurarea cadrului optim de sprijin pentru copii în contextul pandemiei de COVID-19 , 
programul având ca priorităţi: a) protejarea integrităţii psiho-emoţionale a copiilor prin 
crearea unor mecanisme de evaluare şi intervenţie pentru asigurarea sănătăţii psiho-
emoţionale şi mintale a acestora în perioada pandemiei de COVID-19 şi post-pandemie; b) 
îmbunătăţirea mecanismului de prevenire şi intervenţie multidisciplinară şi în reţea pentru 
situaţiile de violenţă asupra copilului, cu precădere pentru situaţiile de violenţă de natură 
fizică, sexuală şi emoţională în cadrul familial, instituţional, comunitar şi online. 

În continuare, domnul președinte Ioan-Sabin Sărmaș a precizat că Senatul a introdus 
la articolul 9 din OUG 105/2021 trei noi alineate și la articolul 10 a abrogat alin.(3) și a 
modificat alin.(7), astfel: 
”La articolul 9, după alineatul (3) se introduc trei noi alineate, alin. (31)-(33), cu următorul 
cuprins: 
(31) In situaţiile menţionate la alin. (3), furnizorii de retele publice de comunicații electronice 
și furnizorii de servicii de comunicații electronice destinate publicului au obligația de a pune 
la dispoziția administratorului Sistemului național unic pentru apeluri de urgență prin 
interfețe, servicii sau aplicații informatice, informația de localizare primară asociată 
terminalului care a efectuat apelul la numărul național 119, la momentul solicitării acesteia. 
(32) Toate apelurile la numărul 119, au inserată identitatea apelantului (caller ID number) în 
cadrul protocolului de semnalizare.  
(33) Apelurile repetitive nejustificate la numărul 119 de la un echipament terminal pot fi 
blocate pentru 24 ore de către Serviciul de Telecomunicaţii Speciale, la cererea scrisă a 
direcţiilor generale de asistență socială și protecția copilului. 
 
La articolul 10, alieantul (3) se abrogă. 
 
La articolul 10, alineatul (7) se modifică și va avea următorul cuprins: 
(7) Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații stabilește 
condițiile tehnice și economice prin care furnizorii de rețele publice de comunicații 
electronice și furnizorii de servicii de comunicații electronice destinate publicului asigură 
accesul la numărul 119.” 

Reprezentanții Serviciului de Telecomunicații Speciale au menționat că sunt de acord 
cu prevederile adoptate de Senat. 

Reprezentanții Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în 
Comunicații (ANCOM) au precizat că la dezbaterile care au avut loc în Senat nu au fost 
invitați să participe și că au aflat de aceste modificări în ziua ședinței. În continuare domnul 
vicepreședinte Eduard Lovin a precizat că un apel non-urgent la 119 nu se poate transforma 
în timpul convorbirii într-un apel de urgență la 112 și care să aibă toate caracteristicile 
aferente, îndeosebi localizarea primară. Modul în care aceasta este extrasă și furnizată ar 
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presupune în fapt tratarea tuturor apelurilor la 119 ca și potențiale apeluri de urgență și 
stocarea acestor informaţii de localizare primară, de către furnizori, pentru toate apelurile la 
119, cu toate implicațiile care ar decurge de aici, juridice, tehnice etc. (ex. „urmărirea” 
apelanților la 119). O eventuală localizare a apelantului la momentul transmiterii apelului de 
la 119 la 112 contravine definiției informației de localizare primară enunțată de OUG 
34/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului național unic pentru apeluri de 
urgență. Pentru transmiterea informației de localizare primară este necesară reinițializarea 
apelului, ca și apel de urgență către 112. Reiterăm faptul că serviciul 119 e definit ca non-
urgent, cu un alt set de caracteristici, diferit de serviciul 112. In ceea ce privește modificările 
privind art.10 alin.(3) ANCOM susține păstrarea textului actual întrucât oferă mai multă 
flexibilitate în alegerea soluției tehnice (interconectare directă sau interconectare prin tranzit 
sau o soluție hibridă) și o implementare accelerată a serviciului, în concordanță cu calendarul 
de implementare al OUG, care prevede operaționalizarea serviciului în decembrie 2021. 
Emiterea unei decizii de reglementare, aplicabilă doar operatorilor, pentru ca ANCOM nu 
reglementează și activitatea STS, ar fi în mare o repetare inutilă a unor principii din lege, pe 
care oricum nu le-a pus nimeni sub semnul întrebării și ar întârzia semnificativ întreg 
procesul de operaționalizare (chestiunile procedurale cunoscute: consultari publice, 
observatii, Consilii Consultative la ANCOM etc), fără să aducă un plus de valoare juridică 
sau tehnică. Din discuțiile cu operatorii și STS nu s-au identificat puncte blocante. In ce 
priveste introducerea caller ID, ANCOM este de acord cu propunerea. 

Domnul președinte Ioan-Sabin Sărmaș a propus amânarea dezbaterilor pe marginea 
acestui proiect de lege pentru ca STS și ANCOM să se pună de acord cu soluțiile tehnice. Cu 
unanimitate de voturi propunerea domnului președinte a fost adoptată. 
 

 
 

PREȘEDINTE 

Ioan-Sabin Sărmaș 

 


