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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 

              Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor 

 

PROCES VERBAL 

al ședinței Comisiei din 4 martie 2021 

Lucrările ședinței Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor din data de 
4 martie 2021 s-au desfășurat online și au fost prezenți 13 deputați. 
 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. Plx.142/2015 - Propunerea legislativă pentru abrogarea Legii nr.82 din 13 iunie 
2012 privind reţinerea datelor generate sau prelucrate de furnizorii de reţele 
publice de comunicaţii electronice şi de furnizorii de servicii de comunicaţii 
electronice destinate publicului, precum şi pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia 
vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, publicată în Monitorul 
Oficial nr.406/18 iunie 2012, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

2. COM (2020)628 - Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, 
Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - Un nou SEC  
pentru cercetare și inovare; 

3. JOIN (2020)18 - Comunicarea comună către Parlamentul European și Consiliu - 
Strategia de securitate cibernetică a UE pentru deceniul digital. 

 
Domnul președinte Ioan Sabin Sărmaș a supus la vot ordinea de zi. Cu unanimitate de 

voturi ordinea de zi a fost aprobată. 
 

1. Plx.142/2015 - Propunerea legislativă pentru abrogarea Legii nr.82 din 13 iunie 
2012 privind reţinerea datelor generate sau prelucrate de furnizorii de reţele 
publice de comunicaţii electronice şi de furnizorii de servicii de comunicaţii 
electronice destinate publicului, precum şi pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia 
vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, publicată în Monitorul 
Oficial nr.406/18 iunie 2012, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare 
Domnul președinte Ioan Sabin Sărmaș a precizat că, în conformitate cu prevederile 

art.94 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu modificările și completările 
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ulterioare, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi și Comisia pentru tehnologia 
informației și comunicații au fost sesizate spre dezbatere, în fond, cu propunerea legislativă 
pentru abrogarea Legii nr.82 din 13 iunie 2012 privind reținerea datelor generate sau 
prelucrate de furnizorii de rețele publice de comunicații electronice destinate publicului, 
precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.506/2004 privind prelucrarea datelor cu 
caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, publicată în 
Monitorul Oficial nr.406/18 iunie 2012, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare. Consiliul Legislativ a avizat favorabil cu observații și propuneri iniţiativa 
legislativă. Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins iniţiativa legislativă., 
conform adresei cu nr.639 din 28 mai 2014. Comisia pentru drepturile omului, culte și 
problemele minorităților naționale și Comisia pentru afaceri europene au avizat negativ 
propunerea legislativă. Guvernul României nu susține adoptarea acestei inițiative legislative. 
Comisia juridică, de disciplină și imunități a transmis un raport preliminar de respingere a 
acestei propuneri legislative. Inițiativa legislativă are ca obiect de reglementare abrogarea 
Legii nr.82 din 13 iunie 2012 privind reținerea datelor generate sau prelucrate de furnizorii de 
rețele publice de comunicații electronice destinate publicului, precum și pentru modificarea și 
completarea Legii nr.506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția 
vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, publicată în Monitorul Oficial nr.406/18 
iunie 2012, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Legea nr.82/2012 a 
transpus în legislația națională Directiva 2006/24/CE a Parlamentului European și a 
Consiliului din 15 martie 2006 privind păstrarea datelor generate sau prelucrate în legătură cu 
furnizarea serviciilor de comunicații electronice accesibile publicului sau de rețele de 
comunicații publice și de modificare a Directivei 2002/58/CE. Curtea de Justiție a Uniunii 
Europene a declarat nevalidă directiva, la data de 8 aprilie 2014. La data de 4 septembrie 
2014 a fost publicată în Monitorul Oficial al României nr.653/2014, Decizia Curții 
Constituționale a României nr.440 din 8 iulie 2014 referitoare la excepția de 
neconstituționalitate a dispozițiilor Legii nr.82/2012 privind reținerea datelor generate sau 
prelucrate de furnizorii de rețele publice de comunicații electronice destinate publicului, 
precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.506/2004 privind prelucrarea datelor cu 
caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice și ale art.152 
din Codul de procedură penală. Curtea Constituțională a decis că Legea nr.82/2012 este 
neconstituțională în ansamblul său. Conform art.147 alin.(1) din Constituția României, 
republicată, “Dispozițiile din legile și ordonanțele în vigoare, precum și cele din regulamente, 
constatate  ca fiind neconstituționale, își încetează efectele juridice la 45 de zile de la 
publicarea deciziei Curții Constituționale dacă, în acest interval, Parlamentul sau Guvernul, 
după caz, nu pun de acord prevederile constituționale cu dispozițiile Constituției. Pe durata 
acestui termen, dispozițiile constatate ca fiind neconstituționale sunt suspendate de drept.” 

În urma dezbaterilor membrii Comisiei pentru tehnologia informației și 
comunicațiilor au hotărât, cu unanimitate de voturi (13 voturi pentru), respingerea propunerii 
legislative, deoarece inițiativa legislativă a rămas fără obiect, ca urmare a efectelor Deciziei 
Curții Constituționale nr.440/2014 și ale prevederilor art.147 alin.(1) din Constituția 
României, republicată. 
 

2. COM (2020)628 - Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, 
Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - Un nou SEC  
pentru cercetare și inovare 
 



 3 

Domnul președinte Ioan Sabin Sărmaș a precizat că, comisia noastră a fost sesizată, 
pentru examinare în fond și întocmirea unui proiect de opinie cu prezenta Comunicare a 
Comisiei Europene,conform art. 171 alin.(1) din Regulamentul Camerei Deputaților, 
republicat, în temeiul Tratatului privind Uniunea Europeană (TUE), a Protocolului nr.1 și 
Protocolului nr.2, Anexe la TUE și a Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene 
(TFUE). Spațiul european de cercetare (SEC) a fost lansat în 2000, cu scopul de a asigura o 
mai bună organizare și integrare a sistemelor europene de cercetare și inovare și de a 
consolida cooperarea dintre UE, statele membre, regiunile acestora și părțile interesate. El a 
vizat și libera circulație a cercetătorilor, a cunoștințele științifice și a tehnologiei în întreaga 
UE și s-a axat pe stimularea cooperării transfrontaliere și pe îmbunătățirea și coordonarea 
politicilor și programelor statelor membre în domeniul cercetării și inovării. Noul Spațiu 
european de cercetare urmărește să stimuleze o mai bună coordonare și cooperare între UE, 
statele sale membre și sectorul privat; să conducă la mai multe investiții în cercetare și 
inovare; să consolideze mobilitatea cercetătorilor, a expertizei lor și a fluxului de cunoștințe; 

Comunicarea definește patru obiective strategice: 

1. Prioritate pentru investițiile și reformele în domeniul cercetării și inovării, pentru 
a favoriza tranziția verde și digitală, cu scopul de a sprijini redresarea economică a 
Europei și a-i crește competitivitatea. 

2. Îmbunătățirea accesului la facilități și infrastructuri excelente pentru cercetătorii 
din întreaga UE. 

3. Transferul rezultatelor către economie, pentru a stimula investițiile întreprinderilor 
și pătrunderea pe piață a rezultatelor cercetării, precum și pentru a promova 
competitivitatea și rolul de lider al UE în mediul tehnologic la nivel mondial. 

4. Consolidarea mobilității cercetătorilor și circulația liberă a cunoștințelor și a 
tehnologiei, printr-o mai bună cooperare între statele membre, pentru a permite 
tuturor să beneficieze de cercetare și de rezultatele ei. 

În urma dezbaterilor membrii Comisiei pentru tehnologia informației și 
comunicațiilor au hotărât, cu unanimitate de voturi (13 voturi pentru) adoptarea unui proiect 
de opinie favorabil asupra acestei comunicări. 
 

3. JOIN (2020)18 - Comunicarea comună către Parlamentul European și Consiliu - 
Strategia de securitate cibernetică a UE pentru deceniul digital 

 

Domnul președinte Ioan Sabin Sărmaș a precizat că, comisia noastră  a fost sesizată, 
pentru examinare în fond și întocmirea unui proiect de opinie cu,  prezenta Comunicare 
comună a Comisiei Europene și a Înaltului Reprezentant al Uniunii Pentru Afaceri Externe și 
Politica de Securitate, conform art. 171 alin.(1) din Regulamentul Camerei Deputaților, 
republicat, în temeiul Tratatului privind Uniunea Europeană (TUE), a Protocolului nr.1 și 
Protocolului nr.2, Anexe la TUE și a Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene 
(TFUE). Securitatea cibernetică este una dintre principalele priorități ale Comisiei Europene 
și una dintre pietrele de temelie ale Europei digitale și conectate. Creșterea numărului de 
atacuri cibernetice în timpul crizei provocate de pandemia SARS-CoV-2 a demonstrat 
importanța protejării spitalelor, a centrelor de cercetare, a instituțiilor administrației publice și 
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a economiei în general.  Pe 16 decembrie 2020, Comisia Europeană și Înaltul Reprezentant al 
Uniunii pentru afaceri externe și politică de securitate au prezentat noua Strategie de 
Securitate Cibernetică a Uniunii Europene (UE).   
 Strategia se bazează pe 3 instrumente principale (reglementare, investiții, inițiative 
politice), care abordează 4 domenii de intervenție a UE: 

1. Reziliență, suveranitate tehnologică și poziția de lider prin reformarea normelor 
pentru securitatea rețelelor și a sistemelor informatice în cadrul unei Directive 
privind măsuri pentru un nivel comun ridicat de securitate cibernetică în Uniune 
(Directiva NIS 2.0).  

2. Consolidarea capacității operaționale de prevenire, descurajare și reacție la 
atacurile și crizele cibernetice. Sprijinirea statelor membre UE în vederea protejării 
cetățenilor și a intereselor de securitate națională.  

3. Promovarea unui spațiu cibernetic global și deschis. UE va colabora cu 
partenerii externi pentru promovarea unui model politic și a unei viziuni comune în 
care statul de drept, drepturile omului, libertatea și democrația să fie respectate.  

4. Securitatea cibernetică în instituțiile, organismele și agențiile UE. Comisia 
Europeană dorește o abordare interinstituțională la nivel UE, atât privind modul de 
gestionare a informațiilor clasificate, cât și a informațiilor sensibile neclasificate.  

Inițiativele strategice ale Comisiei Europene în cadrul pilonului „Reziliență, 
suveranitate tehnologică și poziția de lider” sunt: 
 Adoptarea Directivei NIS 2.0  
 Revizuirea propunerii unei noi Directive a UE privind reziliența infrastructurilor 

critice  
 Construirea unui scut european de securitate cibernetică  
 Propunerea pentru un cod de rețea pentru securitatea cibernetică în fluxurile 

transfrontaliere de energie electrică  
 Propunerea de Regulament privind reziliența operațională digitală a sectorului 

financiar  
 Infrastructură de comunicații ultra-securizată  
 Securizarea rețelelor mobile 5G  
 Reglementare privind cerințele de securitate cibernetică pentru IoT și serviciile 

asociate  
 O securitate sporită a Internetului prin crearea unui serviciu securizat de tip DNS 

european  
La propunerea domnului deputat Pavel Popescu s-a hotărât, cu unanimitate de voturi, 

amânarea dezbaterilor pe marginea acestei comunicări până marți 9 martie 2021, pentru a 
primi un punct de vedere de la Centrul Național de Răspuns la Incidente de Securitate 
Cibernetică – CERT-RO cu privire la acest document. 

 

 

PREȘEDINTE, 

IOAN SABIN SĂRMAȘ 
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