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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 
Comisia pentru tehnologia informaţiei                                                            Bucureşti, 
şi comunicaţiilor                      4 martie 2021 
                                                                                                              

   SINTEZA 
activităţii Comisiei din 4 martie 2021 

 
   Lucrările ședinței Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor din 

data de 4 martie s-au desfășurat online și au fost prezenți 13 deputați: Sărmaș Ioan-Sabin, 
Berescu Monica-Elena, Ivan Bogdan-Gruia, Miruță Radu-Dinel, Axinia Adrian-George, 
Blaga Daniel-Codruț, Buzoianu Diana-Anda, Moldovan Sorin-Dan, Păunescu Siviu-
Titus, Popa Radu Mihai, Popescu Pavel, Popescu Vlad, Toda Daniel-Liviu. Au fost 
absenți: Kocsis-Cristea Alexandru, Gliga Dumitrița. 

Lucrările ședinței au fost conduse de domnul deputat, Sărmaș Ioan-Sabin, 
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. 
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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 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.  

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 
 

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. 
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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; 

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. 
 

2. 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 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).    

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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