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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

              Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor 
 

PROCES VERBAL 

al ședinței Comisiei din 9 februarie 2022 

Lucrările ședinței Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor din data de 
9 februarie 2022 s-au desfășurat în format hibrid, cu prezență fizică și online, fiind prezenți 8 
deputați. 

La lucrările ședinței au participat, în calitate de invitați, din partea Ministerului de 
Interne, domnul Bistriceanu Robert- ofițer specialist IGPR. 

Lucrările ședinței au fost conduse de domnul deputat Bogdan-Gruia Ivan, 
vicepreședinte al Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor. 
  

Pe ordinea de zi a ședinței s-au aflat: 

1. Plx 596/2021 - Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.97/2021 cu privire la rectificarea bugetului de stat; 

2. Plx nr. 11/2022 - Proiectul de Lege pentru reglementarea utilizării sistemului 
video de monitorizare a traficului rutier și constatare automată a abaterilor 
rutiere pe drumurile publice. 

 
1. Plx 596/2021 - Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.97/2021 cu privire la rectificarea bugetului de stat. 
 

Domnul vicepreședinte Bogdan-Gruia Ivan a precizat că, în conformitate cu 
prevederile art.21 din Regulamentul activităților comune ale Camerei Deputaților și 
Senatului, republicat, Biroul permanent al Camerei Deputaților și Biroul permanent al 
Senatului au hotărât să transmită, spre avizare, în procedură de urgență, Comisiei pentru 
tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor din Camera Deputaţilor, respectiv Comisiei pentru 
comunicații și tehnologia informației din Senat, proiectul de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.97/2021 cu privire la rectificarea bugetului de stat. 
Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de ordonanță de urgență, cu observații și 
propuneri, iar Consiliul Suprem de Apărare a Țării a avizat favorabil propunerile de buget, 
rectificate pentru anul 2021 ale MApN, MAI, SRI, SIE, SPP, STS. Proiectul de lege are ca 
obiect de reglementare rectificarea bugetului de stat pe anul 2021. Astfel, bugetul de stat pe 
anul 2021 se majorează la venituri cu suma de 6.414,3 milioane lei, iar la cheltuieli se 
majorează cu suma de 17.599,5 milioane lei credite de angajament şi cu suma de 10.017,9 
milioane lei credite bugetare, iar deficitul se majorează cu suma de 3.603,6 milioane lei. 
Conform Notei de Fundamentare Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării este autorizat 
să repartizeze sumele reținute în proporție de 10%, iar creditele de angajament aprobate 
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acestuia se majorează cu 30 milioane lei pentru demararea unor lucrări de natura investițiilor 
la institutele naționale de cercetare-dezvoltare din coordonare. 

În continuare domnul vicepreședinte Bogdan-Gruia Ivan a supus la vot avizarea 
proiectului de lege. Cu unanimitate de voturi membrii comisiei au hotărât avizarea favorabilă 
a inițiativei legislative. 

 
2. Plx nr. 11/2022 - Proiectul de Lege pentru reglementarea utilizării sistemului 

video de monitorizare a traficului rutier și constatare automată a abaterilor 
rutiere pe drumurile publice. 

 
Domnul vicepreședinte Bogdan-Gruia Ivan a precizat că, în conformitate cu 

prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Biroul permanent a trimis, 
Comisiei pentru tehnologia informației şi comunicaţiilor, spre avizare, proiectul de Lege 
pentru reglementarea utilizării sistemului video de monitorizare a traficului rutier și 
constatare automată a abaterilor rutiere pe drumurile publice. Consiliul Legislativ și Consiliul 
Economic și Social au avizat negativ propunerea legislativă. Senatul a adoptat tacit proiectul 
de lege în ședința din data de 20.12.2021. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare 
instituirea unui sistem video de monitorizare a traficului rutier şi de constatare automată a 
abaterilor rutiere pe drumurile publice, precum şi modalitatea de utilizare a acestui sistem. În 
raport cu obiectul de reglementare, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare, 
iar în aplicarea prevederilor art.75 alin.(1) din Constituția României, Camera Deputaților este 
Cameră decizională. 

Doamna deputat Diana-Anda Buzoianu, în calitate de inițiator, a solicitat amânarea 
dezbaterii proiectului de lege până la primirea unui punct de vedere de la Guvern. 

Domnul vicepreședinte Bogdan-Gruia Ivan a supus la vot propunerea doamnei 
deputat Diana Buzoianu. Cu unanimitate de voturi membrii comisiei au hotărât amânarea cu 
două săptămâni a dezbaterii proiectului de lege. 

 
 

 

VICEPREȘEDINTE 

Bogdan-Gruia IVAN 


