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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

              Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor 
 

PROCES VERBAL 

al ședinței Comisiei din 7 decembrie 2021 

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

La lucrările ședinței au participat, în calitate de invitați: din partea Serviciului de 
Telecomunicații Speciale, General –maior ing Mădălin-Virgil Mihai – adjunct tehnic al 
directorului, din partea Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în 
Comunicații (ANCOM), domnii: Eduard Lovin – vicepreședinte, Marius Săceanu – Director, 
Direcția juridică. 

Lucrările ședinței au fost conduse de domnul deputat Bogdan-Gruia Ivan, 
vicepreședinte al Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor. 
  

Pe ordinea de zi a ședinței s-au aflat: 

1. 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; 

2. COM (2021) 689 - Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, 
Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor: 
Plan de urgență pentru garantarea aprovizionării cu alimente și a securității 
alimentare în vremuri de criză. 

 

 

1. 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 

 
Domnul vicepreședinte  Bogdan-Gruia Ivan 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 
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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 vicepreședinte Bogdan-Gruia Ivan a precizat că ANCOM și 
STS au transmis o adresă cu amendamente la acest proiect de lege. 

Domnul deputat Radu-Dinel Miruță a întrebat de ce este necesat înființarea numărului 
național 119 dacă există numărul serviciului de urgență 112. 

Domnul Eduard Lovin vicepreședinte ANCOM a menționat că serviciul 119 vizează 
asigurarea suportului psiho-emoțional pentru copii. 

Reprezentanul STS a precizat că numărul 119 este destinat raportării cazurilor de 
abuz, negijare, expolatare și orice formă de violență asupra copilului pentru situațiile care nu 
necesită intervenția imediată a agențiilor specializate din cadrul Serviciului de Urgență 112. 
Dacă Direcțiile Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului consideră necesară 
intervenția agențiilor specializate din cadrul Sistemului Național Unic pentru Apeluri de 
Urgență,  acestea vor alerta Serviciul de Urgență 112. 

Doamna deputat Monica Berescu a întrebat cum se va face cunoscut populației 
serviciul 119. 

Domnul Eduard Lovin vicepreședinte ANCOM a menționat că Direcțiile Generale de 
Asistență Socială și Protecția Copilului operează numărul 119 se ocupă de mediatizarea și 
popularizarea serviciului. 

Domnul vicepreședinte Bogdan-Gruia Ivan a supus la vot amendamentele transmise. 
Cu unanimitate de voturi acestea au fost adoptate. 

În continuare domnul vicepreședinte Bogdan-Gruia Ivan a supus la vot avizarea 
proiectului de lege. Cu majoritate de voturi (o abținere) membrii comisiei au hotărât avizarea 
favorabilă a proiectului de lege cu amendamente admise. 
  

2. COM (2021) 689 - Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, 
Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor: 
Plan de urgență pentru garantarea aprovizionării cu alimente și a securității 
alimentare în vremuri de criză 

 
Domnul vicepreședinte Bogdan-Gruia Ivan a precizat că în conformitate cu 

prevederile art. 173 alin.(1) din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, în temeiul 
Tratatului privind Uniunea Europeană (TUE), a Protocolului nr.1 și Protocolului nr.2, anexate 
TUE și Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), Comisia pentru tehnologia 
informaţiei şi comunicaţiilor a fost sesizată, în data de 24.11.2021, pentru examinare în fond 
și întocmirea unui proiect de opinie cu prezenta comunicare. 

În mai 2020, Comisia a adoptat Strategia „De la fermă la consumator” și Strategia 
privind biodiversitatea. Aceste două strategii, care se consolidează reciproc, au fost 
prezentate ca elemente fundamentale ale Pactului verde european, pentru a permite tranziția 
către sisteme alimentare sustenabile și pentru a combate principalii factori care determină 
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declinul biodiversității. Strategia „De la fermă la consumator” a anunțat mai multe inițiative 
importante, inclusiv planul de urgență pentru asigurarea aprovizionării cu alimente și a 
securității alimentare în perioade de criză și adoptarea, până la sfârșitul anului 2023, a unei 
legislații-cadru privind sistemele alimentare sustenabile, pentru a accelera și mai mult 
tranziția spre un sistem alimentar sustenabil. 

Scopul prezentei comunicări este identificarea măsurilor care pot fi luate la nivelul UE 
pentru rezolvarea deficiențelor și pentru asigurarea unei reacții mai bune în cazul unor crize 
viitoare.  

Planul va fi lansat prin mecanismul european de pregătire și răspuns în caz de criză în 
materie de securitate alimentară, care urmează a fi instituit de Comisie. EFSCM se va baza pe 
un grup de experți format din reprezentanți ai statelor membre și ai unor țări terțe și din actori 
din toate etapele lanțului de aprovizionare cu alimente, precum și pe un set de norme 
procedurale care îi va reglementa funcționarea. Grupul se va reuni periodic și, în cazul unei 
crize, cu un preaviz foarte scurt și atât de frecvent cât va fi nevoie. Se va concentra asupra 
unor activități specifice și asupra unui set de acțiuni care trebuie finalizate între jumătatea 
anului 2022 și sfârșitul anului 2024: prospectivă, evaluarea riscurilor și monitorizare: 
îmbunătățirea nivelului de pregătire, grație utilizării datelor disponibile (inclusiv a celor 
referitoare la vreme, climă și piețe); analizarea mai aprofundată a vulnerabilităților și a 
infrastructurilor critice ale lanțului de aprovizionare cu alimente; coordonare, cooperare și 
comunicare: schimburi de informații, bune practici, planuri de urgență naționale; elaborarea 
de recomandări pentru a face față crizelor; coordonare și cooperare cu comunitatea 
internațională.  

Va fi analizată oportunitatea creării unor tablouri de bord specifice pentru 
monitorizarea aprovizionării cu alimente și a securității alimentare, în completarea celor care 
există deja. 

Digitalizarea ar putea avea un rol decisiv, prin furnizarea de informații în timp util și 
prin îmbunătățirea transparenței piețelor. De asemenea, tehnologia și volumele mari de date 
ar putea fi mobilizate în scopul îmbunătățirii fluxurilor de informații în timpul unor crize. 
Comisia va reflecta la potențialul unor noi tehnologii în ceea ce privește îmbunătățirea 
pregătirii pentru crize în materie de securitate alimentară.  

De asemnea, UE protejează infrastructura critică pentru a reduce vulnerabilitățile și a 
asigura funcționarea societății și economiei Uniunii. Având în vedere expunerea la 
amenințările cibernetice, Comisia a inclus în domeniul de aplicare a noii directive privind 
măsuri pentru un nivel comun ridicat de securitate cibernetică în Uniune, de abrogare a 
Directivei (UE) 2016/1148 (Directiva NIS II) producția, prelucrarea și distribuția de alimente. 

În continuare domnul vicepreședinte Bogdan-Gruia Ivan a supus la vot prezenta 
comunicare. Cu unanimitate de voturi, membrii comisie au hotărât adoptarea unui proiect de 
opinie favorabil asupra acestei comunicări. 

 
 
 

VICEPREȘEDINTE 

Bogdan-Gruia Ivan 

 


