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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

            Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor 
 
 

PROCES VERBAL 

al şedinţei Comisiei din 11 decembrie 2018 

La lucrările ședinței Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor din data 
de 11 decembrie 2018 au fost prezenți 8 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. 703/2018 - Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea 
Legiinr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția 
persoanelor; 

2. Plx nr. 659/2018 - Propunerea legislativă privind activităţile prestabilite de 
tip ridesharing. 

 
 La lucrările Comisiei au participat, în calitate de invitați, din partea Ministerului 
Afacerilor Interne domul Brăcea Florentin - director și domnul Apostol Tudorel – ofițer  
MAI, din partea Ministerului Transporturilor domnul Mircea Biban – Secretar de stat și 
domnul Valentin Tănase – consilier, iar din partea firmei de consultanță Grayling România 
doamna Cătălina Șerban și doamna Sorina Mihai. 
 
 

1. Plx nr. 703/2018 - Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea 
Legiinr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția 
persoanelor 
 

 Domnul președinte Cătălin Drulă a menționat că în temeiul dispoziţiilor art. 95 din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Biroul permanent a trimis, Comisiei pentru 
tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor, spre avizare, propunerea legislativă pentru 
modificarea și completarea Legiinr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și 
protecția persoanelor. Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi 
completarea Legii nr.333/2003, în sensul instituirii posibilităţii efectuării pazei în mediul 
rural prin sisteme de supraveghere video, avizate de inspectoratele de poliţie judeţene. 
Senatul a respins inițiativa legislativă în ședința din data de 12.11.2018. Consiliul Legislativ a 
avizat favorabil inițiativa legislativă, cu observaţii şi propuneri. Prin punctul de vedere 
transmis Guvernul nu susține adoptarea acestei inițiative legislative. Prin conținutul său 
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normativ, propunerea legislativă se încadrează în categoria legilor ordinare, iar Camera 
Deputaților este Cameră decizională. 
 Domnul președinte Cătălin Drulă a dat cuvântul domnului deputat Norbert Apjok, din 
partea inițiatorilor, pentru a prezenta propunerea legislativă. 
 Domnul deputat Norbert Apjok a menționat că autoritățile publice locale au obligația 
de a asigura paza obiectivelor și bunurilor. În comune compuse din mai multe localități 
această obligație se poate îndeplini numai prin implicarea unor resurse umane mai însemnate, 
adică implicarea mai multor persoane. Din cauza resurselor financiare și umane foarte scăzute 
a consiliilor locale comunale, această modalitate de folosire a mijloacelor tehnice moderne ar 
crea atât o economisire cât și un ajutor în funcționarea mai bună a consiliilor. Din aceste 
motive se propune modificarea și completarea art.18 din Legea nr. 333/ș2003, în sensul de a 
crea posibilitatea consiliilor locale comunale de a îndeplini obligația stipulată în lege prin 
montarea de sisteme de supraveghere video. 
 În continuare domnul președinte Cătălin Drulă a dat cuvântul reprezentanților 
Ministerului Afacerilor Interne pentru a-și expune punctul de vedere. 
 Reprezentantul Ministerului Afacerilor Interne domnul Brăcea Florentin director în 
cadrul IGPR a menționat că obligaţia asigurării pazei revine tuturor organelor de specialitate 
ale administraţiei publice centrale şi locale, modalităţile de efectuare a pazei în mediul rural 
stabilindu-se, potrivit art. 18 alin. (4) din Legea nr. 333/2003, prin hotărâre a consiliului local, 
după consultarea prealabilă a locuitorilor, în formele prevăzute de lege, respectiv pază cu 
efective de jandarmi, pază cu poliţişti locali, pază proprie sau pază prin societăţi specializate. 
In privinţa modalităţii de asigurare a serviciului de pază în mediul rural, dispoziţiile art.21 
alin.(2) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, 
bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 
301/2012, cu modificările şi completările ulterioare, prevede că acesta se realizează prin 
instituirea unor posturi fixe şi/sau patrule mobile pe raza administrativ - teritorială a comunei, 
cu personal de pază propriu al primăriei, calificat şi atestat, cu personal al poliţiei locale sau 
agenţi din cadrul societăţilor specializate de pază şi protecţie. In acest context asigurarea 
pazei utilizând sistemele de supraveghere video nu reprezintă în sine, în accepţiunea Legii nr. 
333/2003, o formă de asigurare a pazei obiectivelor, valorilor şi persoanelor. 
 În continuare domnul președinte Cătălin Drulă a precizat că din totalul de 16 membri 
ai Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor sunt prezenți 8, iar cvorumul 
necesar desfășurării ședinței este, conform Regulamentului Camerei Deputaților, de 9 membri 
prezenți, prin urmare votul asupra acestei inițiative legislative se amână. 
 

2. Plx nr. 659/2018 - Propunerea legislativă privind activităţile prestabilite de 
tip ridesharing 

 
 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, Comisiei pentru industrii şi servicii, Comisiei pentru 
transporturi şi infrastructură și Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea 
teritoriului spre dezbatere și întocmirea unui raport comun propunerea legislativă privind 
activităţile prestabilite de tip ridesharing. La Comisia pentru tehnologia informaţiei şi 
comunicaţiilor au fost depuse amendamente din partea Coaliției pentru economia digitală și 
Taxify. În ședința Comisiei din 27 noiembrie 2018 au fost desemnați doi raportori care să 
preia toate amendamentele depuse și să prezinte un draft de raport membrilor comisiei. Au 
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fost desemnați ca raportori doamna deputat Ionela Viorela Dobrică și domnul deputat Sorin 
Dan Moldovan. 
 În continuare domnul președinte Cătălin Drulă a dat cuvântul domnului deputat Sorin 
Dan Moldovan raportor al acestei inițiative legislative pentru a-și prezenta punctul de vedere. 
 Domnul deputat Sorin Dan Moldovan a propus amânarea cu două săptămâni a 
dezbaterilor pe marginea acestei propuneri legislative menționând că a discutat cu domnul 
deputat Bode Lucian Nicolae, președintele Comisie pentru transporturi și infrastructură și cu 
doamna deputat Ionela Viorela Dobrică raportor al prezentei inițiative legislative și s-a 
stabilit că este nevoie de timp pentru a centraliza toate amendamentele depuse și întocmirea 
unui document pe marginea căruia să se poarte discuțiile și să se voteze. 
 Domnul președinte Cătălin Drulă a propus să se discute amendamentele depuse la 
Comisie și să se întocmească un raport preliminar asupra acestei inițiative legislative care să 
fie transmis, Comisiei pentru industrii şi servicii, Comisiei pentru transporturi şi 
infrastructură și Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului . 
 Având în vedere că majoritatea membrilor prezenți au susținut propunerea de amânare 
a dezbaterilor pe marginea acestei propuneri legislative până la întocmirea de către raportori a 
unui document centralizat cu toate amendamentele depuse, domnul președinte Cătălin Drulă a 
solicitat raportorilor ca la următoarea ședință a Comisiei să prezinte un document centralizat 
cu toate amendamentele. 
 
 
 
      Președinte, 

           Cătălin Drulă 
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