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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 
Comisia pentru tehnologia informaţiei                                                            Bucureşti, 
şi comunicaţiilor               6 octombrie 2021 
                                                                                                              

   SINTEZA 
activităţii Comisiei din 6 octombrie 2021 

 
  În ziua de 6 octombrie 2021 a avut loc ședința comună a Comisiei pentru 

tehnologia informației din Camera Deputaților și a Comisiei pentru comunicații și 
tehnologia informației din Senat.  

 La lucrările ședinței Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor din 
data de 6 octombrie 2021 s-au desfășurat în format hibrid, cu prezență fizică și online, 
fiind prezenți 14 deputați: Sărmaș Ioan-Sabin, Ivan Bogdan-Gruia, Berescu Monica-
Elena, Kocsis-Cristea Alexandru, Miruță Radu-Dinel, Popa Radu Mihai, Blaga Daniel-
Codruț, Buzoianu Diana-Anda, Gliga Dumitrița, Moldovan Sorin-Dan, Păunescu Siviu-
Titus, Popescu Pavel, Popescu Vlad, Toda Daniel-Liviu. Au fost absenți: Axinia Adrian-
George.  

Ședința comună a Comisiei pentru tehnologia informației din Camera Deputaților 
și a Comisiei pentru comunicații și tehnologia informației din Senat a avut următoarea 
ordine de zi: 

 
1. Raportul de activitate al Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi 

Reglementare în Comunicaţii (ANCOM) pe anul 2019; 
2. Raportul de activitate al Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi 

Reglementare în Comunicaţii (ANCOM) pe anul 2020. 
și  

Ședința Comisiei pentru tehnologia informației din Camera Deputaților cu 
următoarea ordine de zi: 

1. PL-x nr. 380/2021 - Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.104/2021 privind înfiinţarea Directoratului 
Naţional de Securitate Cibernetică; 

2. Plx nr.301/2021 - Propunerea legislativă pentru modificarea și 
completarea Legii fondului funciar nr.18 din 19 februarie 1991; 

3. PLx nr. 391/2021 - Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţã a Guvernului nr.75/2021 privind executarea serviciilor de 
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aerofotogrammetrie şi de realizare a ortofotoplanurilor pe teritoriul 
României şi executarea serviciilor de digitizare şi actualizare a Sistemului 
de identificare a parcelelor agricole pentru Ministerul Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale în perioada 2021-2030. 

 
Ședința comună 
Lucrările ședinței comune s-au desfășurat în format hibrid, cu prezență fizică și 

online, fiind prezenți 14 deputați. 
La lucrările ședinței comune au participat, în calitate de invitați din partea 

Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM), 
domnul Vlad Stoica – președinte,domnii Eduard Lovin și Bogdan Iana – vicepreședinți și 
doamna Cătălina Dragomir – director relații publice. 

Lucrările ședinței comune au fost conduse de domnul deputat Ioan-Sabin Șărmaș, 
președinte al Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor din Camera 
Deputaților. 
  

1. Raportul de activitate al Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi 
Reglementare în Comunicaţii (ANCOM) pe anul 2019 

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

prevederile art.15 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.22/2009 privind înfiinţarea 
Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, aprobată prin 
Legea nr.113/2010, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru tehnologia 
informaţiei şi comunicaţiilor din cadrul Camerei Deputaţilor și Comisia pentru 
comunicații și tehnologia informației din cadrul Senatului, au fost sesizate de către cele 
două Birouri permanente reunite în şedinţa comună din data de 20 aprilie 2021, pentru a 
dezbate şi întocmi raportul comun asupra prezentului raport de activitate. 
 Domnul președinte Vlad Stoica a prezentat pe scurt raportul de activitate al 
ANCOM pentru anul 2019, precizâd că Autoritatea Naţională pentru Administrare şi 
Reglementare în Comunicaţii (ANCOM) este instituţia care protejează interesele 
utilizatorilor de comunicaţii din România, prin promovarea concurenţei pe piaţa de 
comunicaţii, administrarea resurselor limitate, încurajarea investiţiilor eficiente în 
infrastructură şi a inovaţiei. Obiectivele strategice ale activității ANCOM au fost, și în 
anul 2019, creșterea competitivității rețelelor de comunicații electronice, optimizarea 
utilizării resurselor limitate ale statului în domeniul comunicaţiilor electronice, creșterea 
beneficiilor și a libertății de alegere pentru utilizatorii finali ai serviciilor de comunicații 
electronice, promovarea concurenței în domeniul comunicațiilor electronice și stimularea 
dezvoltării pieţei serviciilor poștale. Principalele măsuri de reglementare în domeniul 
comunicațiilor electronice au fost: măsuri pentru stabilirea tarifelor de terminare a 
apelurilor la puncte mobile, măsuri privind accestul persoanelor cu dizabilități la 
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serviciile de telefonie și internet, revizuirea pieței serviciilor de tranzit comutat al 
apelurilor în rețelele publice de telefonie, ghid pentru implementarea prevederilor privind 
vitezele de acces la internet, aplicarea sistemului ”Roam like at home”, harta de acoperire 
cu servicii în bandă largă la puncte fixe. Principalele măsuri de reglementare în domeniul 
serviciilor poștale au fost livrarea transfrontalieră de colete și actualizarea cadrului primar 
de reglementare. 
 Domnul președinte Ioan-Sabin Sărmaș a supus la vot Raportul de activitate al 
Autorității Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM) pe 
anul 2019. Cu unanimitate de voturi membrii celor două comisii au adoptat un raport 
comun de adoptare a prezentului raport de activitate. 
 

2. Raportul de activitate al Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi 
Reglementare în Comunicaţii (ANCOM) pe anul 2020. 

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

art.15 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.22/2009 privind înfiinţarea Autorităţii 
Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, aprobată prin Legea 
nr.113/2010, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru tehnologia 
informaţiei şi comunicaţiilor din cadrul Camerei Deputaţilor și Comisia pentru 
comunicații și tehnologia informației din cadrul Senatului, au fost sesizate de către cele 
două Birouri permanente reunite în şedinţa comună din data de 11 mai 2021, pentru a 
dezbate şi întocmi raportul comun asupra prezentului raport de activitate. 

Domnul președinte Vlad Stoica a prezentat pe scurt raportul de activitate al 
ANCOM pentru anul 2020 precizând că obiectivele strategice ale activității ANCOM au 
fost, în anul 2020, stimularea cererilor de servicii, creșterea competitivității rețelelor de 
comunicații electronice, maximizarea disponibilității serviciilor de comunicații 
electronice și a serviciilor poștale și creşterea cunoașterii rolului și atribuțiilor ANCOM. 
Odată cu instituirea pe teritoriul României a stării de urgență generată de pandemia 
COVID-19, stabilită prin Decretul nr. 195 din 16 martie 2020 și prelungită prin Decretul 
nr. 240 din 14 aprilie 2020, ANCOM a primit atribuții specifice cu privire la înlăturarea 
sau limitarea accesului la conţinutul ştirilor false cu privire la evoluția COVID-19 și la 
măsurile de protecție și prevenire.  

Domnul președinte Ioan-Sabin Sărmaș a supus la vot Raportul de activitate al 
Autorității Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM) pe 
anul 2020. Cu unanimitate de voturi membrii celor două comisii au adoptat un raport 
comun de adoptare a prezentului raport de activitate. 

 

Ședința Comisiei pentru tehnologia informației din Camera Deputaților 
Lucrările ședinței s-au desfășurat în format hibrid, cu prezență fizică și online, 

fiind prezenți 11 deputați: Sărmaș Ioan-Sabin, Ivan Bogdan-Gruia, Berescu Monica-
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Elena, Popa Radu Mihai, Blaga Daniel-Codruț, Buzoianu Diana-Anda, Gliga Dumitrița, 
Moldovan Sorin-Dan, Popescu Pavel, Popescu Vlad, Toda Daniel-Liviu. Au fost absenți: 
Axinia Adrian-George, Kocsis-Cristea Alexandru, Miruță Radu-Dinel, Păunescu Siviu-
Titus. 

La lucrările ședinței au participat, în calitate de invitați din partea Directoratului 
Naţional de Securitate Cibernetică, domnii Dan Cîmpean – director general, Iulian Alecu 
– director general adjunct și Mihail Guranda – Șef serviciu juridic, iar din partea 
Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale domnul Traian Crainic – director. 

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

 
Ordinea de zi a fost următoarea: 

1. PLx nr. 380/2021 - Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.104/2021 privind înfiinţarea Directoratului 
Naţional de Securitate Cibernetică; 

2. Plx nr.301/2021 - Propunerea legislativă pentru modificarea și 
completarea Legii fondului funciar nr.18 din 19 februarie 1991; 

3. PLx nr. 391/2021 - Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţã a Guvernului nr.75/2021 privind executarea serviciilor de 
aerofotogrammetrie şi de realizare a ortofotoplanurilor pe teritoriul 
României şi executarea serviciilor de digitizare şi actualizare a 
Sistemului de identificare a parcelelor agricole pentru Ministerul 
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale în perioada 2021-2030. 

 
 
1. PLx nr. 380/2021 - Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă 

a Guvernului nr.104/2021 privind înfiinţarea Directoratului Naţional de 
Securitate Cibernetică 

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

prevederile art.95 și 117 alin.(3) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică şi amenajarea teritoriului și Comisia pentru tehnologia informaţiei 
şi comunicaţiilor au fost sesizate spre dezbatere în fond, în procedură de urgență, cu 
prezentul proiect de lege. Consiliul Legislativ și  Consiliul Suprem de Apărare a Țării ua 
avizat favorabil proiectul de ordonață de urgență.  

 Reprezentanții DNSC au menționat că Directoratul Naţional de Securitate 
Cibernetică este un organ de specialitate al administrației publice centrale, în subordinea 
Guvernului și în coordonarea Prim-ministrului, cu personalitate juridică, finanțat integral 
de la bugetul de stat prin bugetul Secretariatului General al Guvernului.  
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 Domnul președinte Ioan-Sabin Sărmaș a menționat că au fost depuse la 
secretariatul comisiei 3 amendamente de către domnul deputat Pavel Popescu.  
            Domnul președinte Ioan-Sabin Sărmaș a supus la vot, pe rand, cele 3 
amendamente. Cu unanimitate de voturi amendamentele au fost adoptate. 
 În continuare domnul președinte Ioan-Sabin Sărmaș a propus adoptarea proiectul 
de lege cu amendamantele admise. Cu unanimitate de voturi propunerea domnului 
președinte a a fost adoptată. 
 

2. Plx nr.301/2021 - Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea 
Legii fondului funciar nr.18 din 19 februarie 1991 

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

prevederile art.94 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Biroul permanent a 
trimis, Comisiei pentru tehnologia informației şi comunicaţiilor, spre avizare prezenta 
propunere legislativă. Consiliul Legislativ a avizat favorabil propunerea legislativă, iar 
Consiliul Economic și Social a avizat nefavorabil inițiativa legislativă. Guvernul nu 
susține adoptarea propunerii legislative, iar Senatul a respins propunerea legislativă în 
ședința din 28 iunie 2021.  
 Domnul deputat Ovidiu Ganț a menționat că demersul legislativ vine și pe fondul 
pandemiei de COVID-19 fiind vorba de acoperirea cu internet și telefonie mobilă a 
intregului teritoriu al țării.  
 Domnul deputat Varuajn Pambuccian, inițiator al propunerii legislative, a precizat 
că trebuie modificată și Legea fondului funciar pentru a nu intra în contradicție cu 
proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul 
comunicațiilor electronice și pentru stabilirea unor măsuri de facilitare a dezvoltării 
rețelelor de comunicații electronice.  
 Reprezentanul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale a menționat că nu 
susține adoptarea prezentei propuneri legislative având în vedere că există o ordonață de 
urgență prin care a fost modificată Legea fondului funciar astfel încât să poată fi 
amplasate elemente de infrastructură fizică pentru rețele de comunicații pe toate 
terenurile agricole indiferent de clasa de calitate a acestora. 

Domnul președinte Ioan-Sabin Sărmaș a propus amânarea dezbaterilor pentru a 
cere un punct de vedere ANCOM-ului și MADR. Cu unanimitate de voturi propunerea 
domnului președinte a fost adoptată. 

 
3. PLx nr. 391/2021 - Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã 

a Guvernului nr.75/2021 privind executarea serviciilor de 
aerofotogrammetrie şi de realizare a ortofotoplanurilor pe teritoriul 
României şi executarea serviciilor de digitizare şi actualizare a Sistemului de 
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identificare a parcelelor agricole pentru Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării 
Rurale în perioada 2021-2030 

 

Domnul președinte Ioan-Sabin Sărmaș a precizat că în conformitate cu prevederile 
art.94 și 117 alin.(3) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 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 20.09.2021. 
 Reprezentantul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale a menționat că 
susține adoptarea proiectului de lege. 

Domnul președinte Ioan-Sabin Sărmaș a supus la vot proiectul de lege. Cu 
unanimitate de voturi proiectul de lege a fost avizat favorabil. 
 

PREȘEDINTE 

Ioan-Sabin Sărmaș 

 

 

 


