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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

            Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor 
 
 

PROCES VERBAL 

al şedinţei Comisiei din 27 noiembrie 2018 

La lucrările ședinței Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor din data 
de 27 noiembrie 2018 au fost prezenți 11 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. PL-x nr.593/2018 - Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii; 

2. PLx nr.595/2018 - Proiectul de Lege pentru completarea Legii nr.282/2005 

privind organizarea activităţii de transfuzie sanguină, donarea de sânge şi 

componente sanguine de origine umană, precum şi asigurarea calităţii şi 

securităţii sanitare, în vederea utilizării lor terapeutice; 

3. Plx nr. 659/2018 - Propunerea legislativă privind activităţile prestabilite de 

tip ridesharing; 

4. PLx nr. 686/2018 - Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe. 

 
 La lucrările Comisiei au participat, în calitate de invitați, din partea Ministerului 
Comunicațiilor și Societății Informaționale (MCSI) doamna Carmen Elian - Subsecretar de 
stat, din partea Ministerului Sănătății domnul Dan Dumitrescu – Secretar de stat, din partea 
Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (CNAS) doamna Liliana Mihai– director general, 
doamna Laura Mălinetescu – director juridic și domnul Cristian Ionescu – responsabil 
protecția datelor, din partea Ministerului Culturii și Identității Naționale domnul Gheorghe 
Popa – Secretar de stat, din partea Ministerului Afacerilor Interne domul Brăcea Florentin- 
director și domnul Mareș Gelu - Șef serviciu, din partea Ministerului Transporturilor domnul 
Valentin Tănase – consilier, din partea firmei de consultanță Grayling România doamna 
Cătălina Șerban și doamna Sorina Mihai. 
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1. PL-x nr.593/2018 - Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii 

 
 Domnul președinte Cătălin Drulă a menționat că în temeiul dispoziţiilor art. 95 din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru sănătate şi familie şi Comisia 
pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor au fost sesizate, spre dezbatere în fond, cu 
proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în 
domeniul sănătăţii. Senatul în calitate de primă Cameră sesizată a adoptat iniţiativa legislativă 
în şedinţa din 17 octombrie 2018. Consiliul Legislativ și Consiliul Economic și Social au 
avizat favorabil iniţiativa legislativă cu observații și propuneri. De asemenea, Comisia pentru 
drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale a avizat favorabil proiectul de 
lege. Camera Deputaţilor este Cameră decizională. Proiectul de lege are ca obiect de 
reglementare modificarea şi completarea Legii nr.95/2006. Intervenţiile legislative vizează 
adoptarea unor măsuri care să conducă la armonizarea prevederilor referitoare la dosarul 
electronic de sănătate al pacientului cu dispoziţiile Curţii Constituţionale cuprinse în Decizia 
nr.498/2018.  
 În continuare domnul președinte Cătălin Drulă a dat cuvântul domnului Dan 
Dumitrescu – Secretar de stat în cadrul Ministerului Sănătății pentru a-și prezenta punctul de 
vedere. 
 Domnul Secretar de stat Dan Dumitrescu a precizat că proiectul de lege are ca obiect 
de reglementare modificarea şi completarea Legii nr.95/2006. Intervenţiile legislative vizează 
adoptarea unor măsuri care să conducă la armonizarea prevederilor referitoare la dosarul 
electronic de sănătate al pacientului cu dispoziţiile Curţii Constituţionale cuprinse în Decizia 
nr.498/2018. Ministerul Sănătății își asumă amendamentele depuse de Casa Națională de 
Asigurări de Sănătate (CNAS) și susține adoptarea proiectului de lege cu amendamente.  
 Domnul președinte Cătălin Drulă a menționat că, Comisia pentru sănătate şi familie a 
transmis un raport preliminar de adoptare a proiectului de lege cu amendamente și a propus 
dezbaterea și supunerea la vot a acestor amendamente. 
 În cadrul dezbaterilor pe marginea amendamentelor transmise de Comisia pentru 
sănătate şi familie doamna deputat Ionela Viorela Dobrică a menționat că unele dintre 
amendamente pot face obiectul unei sesizări de  neconstituționalitate deoarece se încalcă 
principiul bicameralismului având în vedere că Senatul nu s-a pronunțat asupra lor, iar 
articolele care sunt amendamente nu fac parte din proiectul de lege transmis de Guvern, ci 
sunt articole din Legea nr.95/2006 și a propus convocarea unui ședințe comune a celor două 
comisii sesizate în fond pentru a discuta aceste amendamente.   
 Domnul președinte Cătălin Drulă a suspus la vot propunerea doamnei deputat Ionela 
Viorela Dobrică. Cu unanimitate de voturi propunerea a fost adoptată. 
 
   

2. PLx nr.595/2018 - Proiectul de Lege pentru completarea Legii nr.282/2005 
privind organizarea activităţii de transfuzie sanguină, donarea de sânge şi 
componente sanguine de origine umană, precum şi asigurarea calităţii şi 
securităţii sanitare, în vederea utilizării lor terapeutice 

 
 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, proiectul  de Lege pentru completarea 
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Legii nr.282/2005 privind organizarea activităţii de transfuzie sanguină, donarea de sânge şi 
componente sanguine de origine umană, precum şi asigurarea calităţii şi securităţii sanitare, 
în vederea utilizării lor terapeutice. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare 
completarea Legii nr.282/2005, în sensul reglementării unui sistem prin care fiecare donator 
de sânge va primi un mesaj de mulţumire, precum şi o solicitare în situaţii urgențe. Senatul a 
adoptat proiectul de lege în ședința din data de 16.10.2018. 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 normativ, 
proiectul de lege se încadrează în categoria legilor ordinare, iar în aplicarea prevederilor 
Constituției României, republicată, Camera Deputaților este Cameră decizională. 
 În continuare domnul președinte Cătălin Drulă a dat cuvântul domnului deputat Apjok 
Norbert pentru a prezenta proiectul de lege în calitate de inițiator. 
 Domnul deputat Apjok Norbert a menționat că de lege își propune să reglementeze 
obligativitatea trimiterii donatorilor de sânge a unor mesaje – text de mulțumire pe telefonul 
mobil, de fiecare dată când sângele donat de ei ajută la salvarea unei vieți, acest lucru fiind 
realizat în momentul eliberării preparatelor sanguine sau al sângelui din centrul de transfuzii. 
Prin modificarea propusă se urmărește stimularea donării de sânge periodică și creșterea 
numărului donatorilor constanți indispensabili în cazul anumitor boli oncologice și la 
prepararea derivatelor sanguine cu termen de valabilitate de numai câteva zile.  
 Domnul Dan Dumitrescu – Secretar de stat în cadrul Ministerului Sănătății a precizat 
că Guvernul nu susține adoptarea acestui proiect de lege din mai multe considerente printre 
care se numără incompleta informatizare a sistemului informatic care deservește sistemul de 
transfuzie sanguină fapt pentru care nu poate susține activitatea propusă de proiectul de lege. 
Referitor la protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal potrivit 
prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce 
privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date este  
imperios necesar consimțământul persoanei în cauză privind utilizarea datelor sale cu caracter 
personal în scopul transmiterii acestor mesaje.  
 Domnul deputat Dinu Gheorghe Socotar a menționat că acest proiect de lege este un 
gest de curtoazie față de donatorii de sânge, iar adaptarea sistemului informatic și 
introducerea în formularul completat de către donatori a unei rubrici prin care să fie întrebați 
dacă doresc sau nu să primească acest mesaj nu ar trebui să fie o problemă pentru Ministerul 
Sănătății. 
 În continuare domnul președinte Cătălin Drulă a propus adoptarea unui aviz favorabil 
asupra acestui proiect de lege. Cu unanimitate de voturi (11 voturi pentru) a membrilor 
prezenţi, propunerea domnul președinte a fost adoptată.         
 

3. 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 Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului 
spre dezbatere și întocmirea unui raport comun propunerea legislativă privind activităţile 
prestabilite de tip ridesharing. Propunerea legislativă se încadrează în categoria legilor 
ordinare, Camera Deputaților este Cameră decizională. Propunerea legislativă a fost respinsă 
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de Senat la data de 29.10.2018, Consiliul Legislativ și Consiliul Economic și Social au avizat 
favorabil inițiativa legislativă cu observații și propuneri, iar Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale a avizat și ea favorabil propunerea 
legislativă. Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare autorizarea, organizarea şi 
controlul serviciilor de transport, care funcţionează prin intermediul unor platforme digitale 
(ridesharing), pe principiul economiei colaborative, prin introducerea unor reglementări 
specifice, care să faciliteze autorizarea şi taxarea corespunzătoare a operatorilor acestor 
servicii de transport. Inițiatorii acestei propuneri legislative sunt 69 de senatori și deputați 
PSD și UDMR. 
 În continuare domnul președinte Cătălin Drulă a dat cuvântul doamnei deputat Ionela 
Viorela Dobrică pentru a prezenta propunerea legislativă în calitate de inițiator. 
 Doamna deputat Ionela Viorela Dobrică a precizat că dezvoltarea tehnologică, în 
special a aplicațiilor care funcționează prin intermediul telefoanelor mobile inteligente, a dus 
la apariția unor servicii de transport noi care permit utilizarea mai eficientă a mașinilor deja 
existente și care deși sunt folosite de aproximativ 1 milion de oameni în România nu sunt 
definite de legislația în vigoare, spre deosebire de alte țări din Uniunea Europeană. Această 
inițiativă legislativă urmărește reglementarea acestor servicii de transport care funcționează 
prin intermediul unor platforme digitale pe modelul economiei colaborative, prin 
introducerea unor reglementări specifice care să permită atât autorizarea acestora cât și 
taxarea corespunzătoare a operatorilor acestor tip de servicii. 
 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 în prezent nu există un punct de vedere unitar al Guvernului 
asupra acestei inițiative legislative. MAI susține adoptarea unui inițiative legislative care să 
reglementeze astfel de servicii de transport, dar ar trebui aduse unele amendamente la 
inițiativa legislativă cum ar fi ca inspecția tehnică periodică a vehiculului să se efectueze la 6 
luni, să existe un agent constatator și folosirea unui atestat profesional. 
 Reprezentantul Ministerului Transporturilor domnul consilier Valentin Tănase a 
precizat că având în vedere că acest serviciu utilizează autoturisme și se desfășoară pe zona 
administrativă a localităților este de competența Ministerului Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice să elaboreze un punct de vedere. De asemenea intră și în competența 
Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale (MCSI) pentru aplicațiile utilizate de 
acest serviciu să-și exprime punctul de vedere. 
 Reprezentantul Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale (MCSI) 
doamna subsecretar de stat Carmen Elian a precizat că MCSI nu se poate pronunța în acest 
moment asupra acestei inițiative legislative. Se așteaptă un punct de vedere unitar al 
Guvernului. Ar trebui clarificate anumite aspecte legate de platforma tehnologică, efectuarea 
plății, încheierea contractelor, păstrarea datelor personale ale angajaților și pasagerilor etc. 
 În continuare domnul președinte Cătălin Drulă a dat cuvântul reprezentantei firmei de 
consultanță Grayling România doamna Cătălina Șerban pentru a-și expune punctul de vedere. 
 Doamna Cătălina Șerban a precizat că industria susține această inițiativă legislativă la 
care are formulate câteva amendamente care vor fi transmise comisiilor sesizate în fond. 
 Domnul președinte Cătălin Drulă a propus desemnarea unor raportori pentru această 
inițiativă legislativă, conform Regulamentului Camerei Deputaților, care să preia toate 
amendamentele depuse și să prezinte un draft de raport membrilor comisiei. Au fost 
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desemnați raportori doamna deputat Ionel Viorela Dobrică și domnul deputat Sorin Dan 
Moldovan. 
 

4. PLx nr. 686/2018 - Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe 

 
 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 modificarea şi completarea Legii nr.8/1996 privind dreptul de autor 
şi drepturile conexe. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi 
completarea Legii nr.8/1996, din perspectiva necesităţii de aliniere a legislaţiei naţionale de 
profil la normele Directivei (UE) 2017/1564, precum şi transpunerea Directivei (UE) 
nr.2017/1564 a Parlamentului European şi a Consiliului din 13 septembrie 2017 privind 
anumite utilizări permise ale anumitor opere şi ale altor obiecte ale protecţiei prin drept de 
autor şi drepturi conexe în beneficiul persoanelor nevăzătoare, cu deficient de vedere sau cu 
dificultăţi de citire a materialelor imprimate şi de modificare a Directivei 2001/29/CE privind 
armonizarea anumitor aspecte ale dreptului  de autor şi drepturilor conexe în societatea 
informaţională, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE), seria L, nr.242 din 
data de 20 septembrie 2017. Consiliul Legislativ și  Consiliul Economic și Social au avizat 
favorabil inițiativa legislativă, cu observaţii şi propuneri. Camera Deputaților este cameră 
decizională. 
 În continuare domnul președinte Cătălin Drulă a dat cuvântul reprezentantului 
Ministerului culturii și Identității Naționale pentru a prezenta proiectul de lege. 
 Domnul Gheorghe Popa – Secretar de stat în cadrul Ministerului culturii și Identității 
Naționale a precizat că prezentul proiect de act normativ transpune în legislaţia naţională 
prevederile Directivei nr. 2017/1564/UE privind anumite utilizări permise ale anumitor 
opere şi ale altor obiecte ale protecţiei prin drept de autor şi drepturi conexe în beneficiul 
persoanelor nevăzătoare, cu deficienţe de vedere sau cu dificultăţi de citire a materialelor 
imprimate şi de modificare a Directivei 2001/29/CE privind armonizarea anumitor aspecte 
ale dreptului de autor şi drepturilor conexe în societatea informaţională. Termenul limită de 
transpunere a directivei este data de 11 octombrie 2018. Persoanele care vor beneficia de pe 
urma reglementărilor introduse prin acest proiect sunt persoanele nevăzătoare, persoanele 
care au deficienţe de vedere sau persoanele care au un handicap de percepţie sau dificultăţi de 
citire, inclusiv dislexie sau orice alt fel de dizabilităţi de învăţare, ce le împiedică să citească 
opere imprimate, care sunt protejate prin drept de autor şi drepturi conexe. Prin adoptarea 
prezentului proiect se urmăreşte facilitarea accesului la operele publicate al persoanelor 
nevăzătoare, cu deficienţe de vedere sau cu dificultăţi de citire a materialelor imprimate. 
Scopul proiectului este să îmbunătăţească disponibilitatea şi schimburile transfrontaliere ale 
anumitor opere şi ale altor obiecte protejate de drepturi de autor, în formate accesibile pentru 
persoanele beneficiare. Proiectul urmăreşte să îmbunătăţească disponibilitatea cărţilor, 
inclusiv a cărţilor electronice, a publicaţiilor periodice, a ziarelor, a revistelor şi a altor tipuri 
de scrieri, a notaţiilor, inclusiv partituri, şi a altor materiale imprimate, inclusiv în format 
audio, indiferent dacă sunt digitale sau analogice, online sau offline, în formate care să facă 
aceste opere şi alte obiecte protejate accesibile pentru persoanele beneficiare în aceeaşi 
măsură, în esenţă, ca pentru persoanele care nu sunt afectate de o deficienţă sau un handicap. 
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Printre formatele accesibile se numără, de exemplu, scrierea Braille, tipăriturile cu caractere 
de mari dimensiuni, cărţile electronice adaptate, cărţile audio şi emisiunile de radio.  
 În continuare domnul președinte Cătălin Drulă a propus adoptarea unui aviz favorabil 
asupra acestui proiect de lege. Cu unanimitate de voturi (11 voturi pentru) a membrilor 
prezenţi, propunerea domnul președinte a fost adoptată.         
 
 
      Președinte, 

           Cătălin Drulă 
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