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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

            Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor 
 

PROCES VERBAL 

al şedinţei Comisiei din 18 septembrie 2018  

 

La lucrările ședinței Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor din data 
de 18 septembrie 2018 au fost prezenți 10 deputați. 
 Lucrările ședinței au fost conduse de către domnul deputat Cătălin Drulă,  
președintele Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor. 
  

 
Pe ordinea de zi a ședinței s-au aflat: 

 
1. PLx nr. 420/2018 - Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr.46/2018 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Oficiului 
Naţional pentru Achiziţii Centralizate; 

2. Plx nr.370/2018 - Propunerea legislativă pentru completarea art.168 din Legea 
educaţiei naţionale nr.1/2011; 

3. Plx nr. 412/2018 - Proiect de Lege pentru aderarea României la Protocolul 
adiţional privind scrisoarea electronică de însoţire, adoptat la Geneva la 20 
februarie 2008, la Convenţia referitoare la contractul de transport rutier 
internaţional de mărfuri pe şosele (CMR), încheiată la Geneva la 19 mai 1956; 

4. PLx nr. 424/2018 -  Proiect de Lege privind protecţia persoanelor fizice referitor 
la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autorităţile competente în 
scopul prevenirii, descoperirii, cercetării, urmăririi penale şi combaterea 
infracţiunilor sau al executării; 

5. Diverse. 
 

 La lucrările Comisiei au participat în calitate de invitați, din partea Autorităţii 
Naţionale pentru Achiziţii Publice domnul Dobrin Bogdan – director. 

  

1. PLx nr. 420/2018 - Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență 
a Guvernului nr.46/2018 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 
Oficiului Naţional pentru Achiziţii Centralizate 
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 Domnul președinte Cătălin Drulă a precizat că, în conformitate cu prevederile art.95 și 
115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor republicat, Biroul permanent a trimis, Comisiei 
pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor, spre avizare, în procedură de urgență,  
proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.46/2018 privind 
înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional pentru Achiziţii Centralizate. 
Proiectul de lege are ca obiect de reglementare stabilirea unui ansamblu de măsuri ce vizează 
înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional pentru Achiziţii Centralizate 
(ONAC) ca unitate de achiziţii centralizate în sensul prevederilor art.3 alin.(1) lit.b) din 
Legea nr.98/2016. Consiliul Legislativ a avizat favorabil inițiativa legislativă, cu observaţii şi 
propuneri. Senatul a adoptat proiectul de lege, în ședința din data de 27.06.2018. Prin 
conținutul său normativ proiectul de lege se încadrează în categoria legilor ordinare, iar în 
aplicarea dispozițiilor art.75 alin.(1) din Constituția României, Camera Deputaților este 
Cameră decizională.  
 În continuare domnul președinte Cătălin Drulă a dat cuvântul reprezentantului 
Autorităţii Naţionale pentru Achiziţii Publice pentru a-și prezenta punctul de vedere. 

 Reprezentantul Autorităţii Naţionale pentru Achiziţii Publice a menționat că prin acest 
act normativ se înființează Oficiului National pentru Achiziții Centralizate (ONAC), ca 
instituție publică cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Finanțelor Publice, 
finanţată integral de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Finanţelor Publice. Rolul 
ONAC este de a realiza achiziții publice în numele şi pentru alte autorităţi contractante. 
Achizițiile publice realizate de ONAC vor viza exclusiv produse si servicii cu un nivel ridicat 
de omogenitate, care sunt necesare unei categorii largi de autorităţi contractante (de exemplu, 
produse in domeniul IT, hârtie tip A3 și A4, mobilier, produse electrotehnice, combustibili 
pentru parcul auto și birotice). Lista acestor produse si servicii va fi stabilită prin hotărâre a 
Guvernului, care urmează a fi emisă în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a 
ordonanței de urgenţă. Produsele din domeniul IT vor fi calculatoare, imprimante nu se vor 
realiza achiziții de sisteme informatice sau produse software.  

 Domnul preşedinte Cătălin Drulă a menţionat că termenul de 30 de zile în care trebuia 
adoptată hotărârea de Guvern este depăşit şi a întrebat dacă a fost adoptată această hotărâre a 
Guvernului şi care este rolul Autorităţii Naţionale pentru Achiziţii Publice. 
 Reprezentantul Autorităţii Naţionale pentru Achiziţii Publice a menționat că încă nu a 
fost adoptată hotărârea de Guvern cu lista de produse si servicii pe care urmează să le  
achiziționeze ONAC în numele şi pentru alte autorităţi contractante, iar referitor la rolul 
Autorităţii Naţionale pentru Achiziţii Publice aceasta este co-iniţiator al acestei ordonanţe de 
urgenţă alături de Ministerul Finanţelor Publice. 
 În continuare domnul președinte Cătălin Drulă a supus la vot adoptarea unui aviz 
favorabil asupra acestui proiect de lege. Cu unanimitate de voturi (10 voturi pentru) proiectul 
de lege a primit aviz favorabil. 
 

2. Plx nr.370/2018 - Propunerea legislativă pentru completarea art.168 din 
Legea educaţiei naţionale nr.1/2011 

 
 Domnul președinte Cătălin Drulă a precizat că în conformitate cu prevederile art.95 
din Regulamentul Camerei Deputaţilor republicat, Biroul permanent a trimis, Comisiei pentru 
tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor, spre avizare propunerea legislativă pentru 
completarea art.168 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011. Consiliul Legislativ și Consiliul 
Economic și Social au avizat favorabil inițiativa legislativă. Prin conținutul său normativ, 
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inițiativa legislativă se încadrează în categoria legilor organice, iar în aplicarea prevederilor 
Constituției României, Camera Deputaților este prima Cameră sesizată. 
 În continuare domnul președinte Cătălin Drulă a dat cuvântul domnului senator Vlad 
Alexandrescu pentru a prezenta propunerea legislativă în calitate de inițiator. 
 Domnul senator Vlad Alexandrescu a menționat că această propunere legislativă are 
drept obiectiv aducerea unor clarificări privitoare la dispozițiile legale actuale atât pentru 
prezervarea tezelor de doctorat, cât și pentru accesul publicului Bibliotecii Naționale a 
României la conținutul tezelor de doctorat. În prezent Legea nr. 111/1995 privind Depozitul 
Legal de Documente, cu modificările ulterioare, prevede obligativitatea transmiterii de către 
Ministerul Educației a câte unui exemplar din tezele de doctorat la Biblioteca Națională a 
României pentru Fondul Intangibil, iar prin dispozițiile HG nr.134/2016 privind modificarea 
și completarea Codului studiilor universitare de doctorat, aprobat prin HG nr. 681/2011, 
Instituțiile organizatore de studii universitare de doctorat (IOSUD) trimit un exemplar tipărit 
pentru consultare în sala de lectură a Bibliotecii Naționale a României. În anul 2016 
Ministerul Educației a sistat trimiterea către Biblioteca Națională a României a exemplarului 
tipărit. În anii 2017 și 2018 exemplarele tipărite ale tezelor de doctorat au fost trimise 
Bibliotecii Naționale a României doar de către IOSUD-uri. Astfel, având în vedere că doar 
IOSUD-urile trimit exemplarul tipărit către Biblioteca Națională a României, aceasta se află 
în imposibilitatea de a-și îndeplini obligația legală de a emite acte de confirmare pentru 
Depozitul Legal de Documente, respectiv Fondul Intangibil, deoarece actele de confirmare se 
întocmesc numai pentru tezele de doctorat transmise de Ministrul Educației. Prin prezenta 
inițiativă legislativă se dorește ca Biblioteca Națională a României să primească pe lângă un 
exemplar tipărit și un exemplar digital, pe suport electronic al tezei de doctorat, din partea 
Ministerului Educației care să poată fi consultat, la cerere, de orice persoană interesată la 
sediul Bibliotecii Naționale a României. 
 Domnul deputat Gheorghe-Dinu Socotar a precizat că punctul de vedere al 
Guvernului este negativ și a întrebat cu ce vine nou această inițiativă legislativă având în 
vedere că în prezent se pot consulta tezele de doctorat, la cerere, la sediul Instituțiilor 
organizatore de studii universitare de doctorat (IOSUD). 
 Domnul senator Vlad Alexandrescu a menționat că asigurarea accesului la toate tezele 
de doctorat print-un punct unic, atât în format tipărit cât și în format electronic, va facilita 
diseminarea lor către un public mai larg, iar accesibilitatea rezultatelor cercetării este în 
interesul comunității academice pentru schimburile de informații și pentru consolidarea 
prestigiului științific. 
 Doamna deputat Mariana –Venera Popescu a întrebat dacă această inițiativă 
legislativă nu încalcă prevederile Legii nr.8/1996 privind drepturile de autor și drepturile 
conexe cu modificările și completările ulterioare.. 
 Domnul senator Vlad Alexandrescu a menționat că, conform Legii nr.1/2011 a 
educației naționale teza de doctorat este un document public. Teza de doctorat și anexele sale 
se publică pe un site administrat de Ministerul Educației cu respectarea legislației în vigoare 
în domeniul drepturilor de autor. 
 Domnul președinte Cătălin Drulă a precizat că tezele de absolvire a unui titlu 
academic sunt publice și ar trebui depozitate într-un punct unic pentru a putea fi ușor 
consultate. 
 În continuare domnul președinte Cătălin Drulă a supus la vot adoptarea unui aviz 
favorabil asupra acestei inițiative legislative. În urma votului 5 deputați au votat pentru și 5 
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împotrivă. Având în vedere egalitatea voturilor pentru și a celor împotrivă, domnul președinte 
Cătălin Drulă a dispus reluarea votului la următoarea ședință. 
 

3. Plx nr. 412/2018 - Proiect de Lege pentru aderarea României la Protocolul 
adiţional privind scrisoarea electronică de însoţire, adoptat la Geneva la 20 
februarie 2008, la Convenţia referitoare la contractul de transport rutier 
internaţional de mărfuri pe şosele (CMR), încheiată la Geneva la 19 mai 1956 
 

 Domnul președinte Cătălin Drulă a precizat că în ședința din 12 septembrie 2018 a 
fost amânat votul asupra acestui proiect de lege din lipsă de cvorum și a supus la vot 
adoptarea unui aviz favorabil asupra acestui proiect de lege. Cu unanimitate de voturi (10 
voturi pentru) proiectul de lege a primit aviz favorabil. 
 

4. PLx nr. 424/2018 -  Proiect de Lege privind protecţia persoanelor fizice 
referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autorităţile 
competente în scopul prevenirii, descoperirii, cercetării, urmăririi penale şi 
combaterea infracţiunilor sau al executării 

 
 Domnul președinte Cătălin Drulă a precizat că în ședința din 12 septembrie 2018 a 
fost amânat votul asupra acestui proiect de lege din lipsă de cvorum și a supus la vot 
adoptarea unui aviz favorabil asupra acestui proiect de lege. Cu majoritate de voturi (7 voturi 
pentru și 3 voturi împotrivă) proiectul de lege a primit aviz favorabil. 
 

5. Diverse 
 
 Solicitarea Agenției Spațiale Române (ROSA) de a organiza în perioada 11-12 
octombrie 2018 Conferința internațională având ca tematică programele europene privind 
utilizarea tehnologiilor spațiale de observare a Pământului, telecomunicații stelitare și 
poziționare globală în parteneriat cu, Comisia pentru tehnologia informației și comunicațiilor. 
 
 Domnul președinte Cătălin Drulă a menționat că Agenția Spațială Română (ROSA) a 
adresat Comisiei invitația de a fi co-organizatori ai Conferinței internaționale având ca 
tematică programele europene privind utilizarea tehnologiilor spațiale de observare a 
Pământului, telecomunicații stelitare și poziționare globală care se va desfășura la București 
în perioada 11-12 octombrie 2018.  
 Cu unanimitate de voturi a fost adoptată solicitarea Agenția Spațială Română 
(ROSA). 
   
   
 
  
 

Președinte, 
Cătălin Drulă 
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