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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor 

 

PROCES VERBAL 

al ședinței Comisiei din 2 noiembrie 2020 

 

Lucrările ședinței Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor din data de 

2 noiembrie 2020 s-au desfășurat online și au fost prezenți 12 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. 393/2020 - Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.453/2004 

pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.1/1999 privind 

regimul stării de asediu şi regimul stării de urgență, publicată în Monitorul 

Oficial nr.1052 din 12 noiembrie 2004; 

2. PL-x 581/2020 - Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.144/2020 privind unele măsuri pentru alocarea de fonduri externe 

nerambursabile necesare desfășurării în condiții de prevenție a activităților 

didactice aferente anului școlar 2020/2021 în contextul riscului de infecție cu 

coronavirus SARS-CoV-2; 

3. PL-x 594/2020 - Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii 

nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă, precum și pentru abrogarea 

Ordonanței Guvernului nr.41/2003 privind dobândirea și schimbarea pe cale 

administrativă a numelor persoanelor fizice. 

 

La lucrările comisiei au participat din partea Ministerului Afacerilor Interne - Direcția 

pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date, domnul comisar-șef de poliție 

Cătălin Giulescu - director și din partea Asociației Furnizorilor de Servicii de Certificare, 

domnul Constantin Burdun. 

 

Domnul președinte Cătălin Drulă a supus la vot ordinea de zi. Cu unanimitate de 

voturi ordinea de zi a fost aprobată. 

 

1. Plx nr. 393/2020 - Propunerea legislativă pentru completarea Legii 

nr.453/2004 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.1/1999 

privind regimul stării de asediu şi regimul stării de urgență, publicată în 

Monitorul Oficial nr.1052 din 12 noiembrie 2004 
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Domnul președinte Cătălin Drulă a precizat că, în conformitate cu prevederile art.94 și 

115 alin.(1) din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, Comisia pentru administrație 

publică şi amenajarea teritoriului și Comisia pentru tehnologia informației și comunicațiilor 

au fost sesizate spre dezbatere în fond, în procedură de urgență, cu propunerea legislativă 

pentru completarea Legii nr.453/2004 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă nr.1/1999 

privind regimul stării de asediu şi regimul stării de urgenţă, publicată în Monitorul Oficial 

nr.1052 din 12 noiembrie 2004. Consiliul Legislativ a avizat negativ propunerea legislativă, 

iar Consiliul Economic și Social a avizat favorabil inițiativa legislativă. Guvernul nu susține 

adoptarea acestei inițiative legislative. Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele 

minorităţilor naţionale și Comisia pentru sănătate și familie au avizat favorabil propunerea 

legislativă. Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională a avizat negativ 

inițiativa legislativă. Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins propunerea 

legislativă în ședința din 16.06.2020. Comisia pentru administrație publică și amenajarea 

teritoriului a transmis un raport preliminar de respingere a propunerii legislative în data de 

07.07.2020. Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare completarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.1/1999 privind regimul stării de asediu şi regimul stării de urgenţă, în 

vederea prevederii posibilității comunicării în format electronic a documentelor adresate 

instituțiilor statului de la nivel central şi local, unităților medicale din sistemul de stat şi privat 

şi unităților farmaceutice, pe perioada stării de urgenţă. 

În continuare domnul președinte Cătălin Drulă a dat cuvântul domnului Cătălin 

Giulescu director- Direcția pentru Evidența persoanelor și Administrarea Bazelor de Date, din 

Ministerul Afacerilor Interne, pentru a-și prezenta punctul de vedere cu privire la această 

inițiativă legislativă. 

 Domnul director a precizat că, MAI nu susține adoptare acestei inițiative legislative 

din următoarele considerente: din punct de vedere al normelor de tehnică legislativă, 

intervenția legislativă trebuia să vizeze modificarea OUG nr. 1/1999 privind regimul stării de 

asediu și regimul stării de urgență și nu Legea nr. 453/2004 de aprobare a respectivei 

ordonanțe; în ceea ce privește condițiile şi documentele necesare eliberării actelor de 

identitate acestea sunt reglementate de Ordonanța de urgență a Guvernului nr.97/2005 privind 

evidența, domiciliul, reședința şi actele de identitate ale cetățenilor români, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare şi de Normele metodologice de aplicare unitară a 

dispozițiilor legale privind evidența, domiciliul, reședința şi actele de identitate ale cetățenilor 

români, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1375/20064, cu modificările şi completările 

ulterioare. Prin urmare, potrivit dispozițiilor OUG nr. 97/2005, cererea pentru eliberarea 

actului de identitate se semnează de solicitant în prezența lucrătorului serviciului public 

comunitar de evidență a persoanelor şi trebuie să fie însoțită de documentele care, potrivit 

legii, fac dovada numelui de familie şi a prenumelui, datei de naștere, statutului civil, 

cetățeniei române, adresei de domiciliu şi, după caz, adresei de reședință, aceste documente 

fiind obligatoriu a fi prezentate în original şi copie. De asemenea, în conformitate cu 

dispozițiile din Normele metodologice de aplicare unitară a dispozițiilor legale privind 

evidența, domiciliul, reședința şi actele de identitate ale cetățenilor români, aprobate prin HG 

nr.1375/2006, cu modificările şi completările ulterioare, după preluarea cererii şi a 

documentelor cerute de lege în vederea emiterii actului de identitate, lucrătorul de evidență a 

persoanelor preia imaginea solicitantului. În consecință, având în vedere că prezența 

solicitantului actului de identitate la serviciul public comunitar de evidență a persoanelor este 
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imperios necesară, precum şi faptul că, prezentarea documentelor cerute de lege, în original, 

este obligatorie, transmiterea în format electronic a documentelor este inutilă. 

Domnul președinte Cătălin Drulă a supus la vot propunerea legislativă pentru 

completarea Legii nr.453/2004 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului 

nr.1/1999 privind regimul stării de asediu şi regimul stării de urgență, publicată în Monitorul 

Oficial nr.1052 din 12 noiembrie 2004. Cu 8 voturi pentru și o abținere s-a hotărât adoptarea 

unui raport de respingere a propunerii legislative.  

 

2. PL-x 581/2020 - Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.144/2020 privind unele măsuri pentru alocarea de fonduri 

externe nerambursabile necesare desfășurării în condiții de prevenție a 

activităților didactice aferente anului școlar 2020/2021 în contextul riscului 

de infecție cu coronavirus SARS-CoV-2 

 

Domnul președinte Cătălin Drulă a precizat că, în conformitate cu prevederile art.94 și 

115 alin.(3) din Regulamentul Camerei Deputaților, Biroul permanent a trimis, Comisiei 

pentru tehnologia informației şi comunicațiilor, spre dezbatere și avizare, în procedură de 

urgență, proiectul de Lege pentru adoptarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.144/2020 

privind unele măsuri pentru alocarea de fonduri externe nerambursabile necesare desfășurării 

în condiții de prevenție a activităților didactice aferente anului școlar 2020/2021 în contextul 

riscului de infecție cu coronavirus SARS-CoV-2. Consiliul Legislativ a avizat favorabil 

proiectul de ordonanță de urgență. Senatul a adoptat proiectul de lege în ședința din 

21.09.2020. Proiectul de lege are ca obiect reglementarea unor măsuri de sprijin, decontate 

din fonduri externe nerambursabile alocate în cadrul Programului Operațional 

Competitivitate și a Programului Operațional Infrastructură Mare, pentru desfășurarea în 

bune condiții a activităților didactice aferente anului școlar 2020/2021, necesare în cadrul 

procesului educațional atât pentru elevi și studenți cât și pentru cadrele didactice, în contextul 

pandemiei cauzată de virusul SARS-Cov-2 – și are ca scop evitarea unei creșteri rapide a 

infecției cu virusul SARS-Cov-2, dar și crearea condițiilor adecvate desfășurării activităților 

didactice, în acest context, prin achiziționarea de echipamente/dispozitive electronice mobile, 

în principal de tipul tabletelor pentru uz școlar, necesare desfășurării activității didactice în 

mediul online, precum și achiziționarea de echipamente de protecție medicală, dezinfectanți 

și containere mobile sanitare. 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. 

Domnul deputat Gheorghe-Dinu Socotar a menționat că este necesară această 

adoptarea acestei ordonanțe de urgență, dar că întreg procesul de licitație lasă foarte mult de 

dorit înregistrându-se întârzieri foarte mari în distribuirea acestor echipamente /dispozitive 

electronice mobile către elevi. 

Domnul președinte Cătălin Drulă a propus adoptarea unui aviz favorabil asupra 

acestui proiect de lege. Cu unanimitate de voturi (10 voturi pentru) propunerea domnului 

președinte a fost adoptată. 

 

3. PL-x 594/2020 - Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii 

nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă, precum și pentru abrogarea 
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Ordonanței Guvernului nr.41/2003 privind dobândirea și schimbarea pe cale 

administrativă a numelor persoanelor fizice 

 

Domnul președinte Cătălin Drulă a precizat că, în conformitate cu prevederile art.94 

din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Biroul permanent a trimis, Comisiei pentru 

tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor, spre dezbatere și avizare, proiectul de Lege pentru 

modificarea și completarea Legii nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă, precum și 

pentru abrogarea Ordonanței Guvernului nr.41/2003 privind dobândirea și schimbarea pe cale 

administrativă a numelor persoanelor fizice. Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul 

de lege, iar Senatul a adoptat proiectul de lege, în ședința din 21.09.2020. Proiectul de lege 

are ca obiect de reglementare modificarea actualului cadru normativ pentru implementarea 

proiectului privind crearea Sistemului Informatic Integrat pentru Emiterea Actelor de Stare 

Civilă (S.I.I.E.A.S.C.), în vederea informatizării fluxurilor şi proceselor interne ale 

instituţiilor statului şi al elimnării consumului de hârtie, al reducerii timpilor de soluţionare a 

unor cerinţe adresate instituţiilor publice, precum şi al instituirii posibilităţii întocmirii actelor 

de stare civilă în format electronic. Potrivit prevederilor art.75 alin.(1) din Constituția 

României, Camera Deputaților este Cameră decizională.  

În continuare domnul președinte Cătălin Drulă a dat cuvântul domnului Cătălin 

Giulescu director- Direcția pentru Evidența persoanelor și Administrarea Bazelor de Date, din 

Ministerul Afacerilor Interne, pentru a-și prezenta punctul de vedere cu privire la acest 

proiect de lege. 

Domnul director a precizat că, prin prezentul proiect de lege se urmărește: 

armonizarea legislației în materia stării civile având în vedere influența factorului de 

extraneitate, în contextul existenței unor comunități mari de cetățeni români în statele 

membre ale Uniunii Europene; descentralizarea unor activități, prin transferul unor atribuții 

din competența autorităților administrației publice centrale, în cea a autorităților 

administrației publice locale, instituții mai apropiate de comunitate; reprezentarea corectă a 

competențelor autorităților care participă la înregistrarea actelor și faptelor de stare civilă; 

simplificarea procedurilor specifice domeniului, pentru reducerea timpului alocat soluționării 

unor categorii de cereri; realizarea condițiilor tehnice necesare informatizării stării civile, prin 

constituirea unei baze de date automate și a unor fluxuri de comunicații între autoritățile 

administrației publice locale și cele centrale, care să permit preluarea informațiilor specifice 

în Registrul național de evidență a persoanelor, precum si în alte sisteme informatice, în 

condițiile legii. 

Domnul președinte Cătălin Drulă a întrebat care sunt prevederile din acest proiect de 

lege care au tangență cu domeniul comisiei noastre. 

Domnul director Cătălin Giulescu a precizat că proiectul de lege prevede semnarea 

electronică a documentelor și scanarea documentelor de stare civilă emise în ultimii 100 de 

ani. 

Domnul președinte Cătălin Drulă a întrebat în ce stadiu se află implementarea 

Sistemului Informatic Integrat pentru Emiterea Actelor de Stare Civilă (S.I.I.E.A.S.C.) și care 

este stadiul implementării cărții electronice de identitate. 

Domnul director Cătălin Giulescu a precizat că deschiderea oficială a proiectului a 

avut loc în aprilie 2019. Proiectul trebuia să dderuleze pe parcursul a 36 de luni, termenul de 

finalizare fiind anul 2021. Proiectul a înregistrat întârzieri în procesul de achiziție și astfel 

termenul de finalizare a proiectului a fost modificat acesta fiind 24 iunie 2022. În ceea ce 
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privește cartea electronică de identitate, după adoptarea Legii nr.162/2020 au fost demarate 

procedurile interne pentru dezvoltarea sistemului informatic conform noilor cerințe. Se 

preconizează că în august 2021 va fi eliberată prima carte electronică de identitate. 

Domnul Constantin Burdun din partea Asociației Furnizorilor de Servicii de 

Certificare a menționat că la art.6 alin.(3) și art.10 alin. (17) se prevede că actele de stare 

civilă se semnează electronic. În opinia sa această formulare este foarte generală și a propus 

înlocuirea ei cu actele de stare civilă se semnează cu semnătură electronică calificată.  

Reprezentantul Ministerului Afacerilor Interne a precizat că semnarea electronică se 

referă la transpunerea semnăturii olografe pe un document digital. 

În continuare domnul președinte Cătălin Drulă a  propus adoptarea unui aviz favorabil 

asupra acestui proiect de lege. Cu unanimitate de voturi (12 voturi pentru) propunerea 

domnului președinte a fost adoptată. 

 

 

 

PREȘEDINTE, 

 

CĂTĂLIN DRULĂ 
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