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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

              Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor 
 

PROCES VERBAL 

al ședinței Comisiei din 15 februarie 2022 

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

La lucrările ședinței au participat, în calitate de invitați: Din partea Ministerului 
Cercetării, Inovării și Digitalizării domnul Marius Poșa – subsecretar de stat, din partea 
Autorității Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM) domnul 
Marius Săceanu – director Direcția Juridică și din partea Ministerului Justiției, domnul Nelu 
Ciobanu – secretar de stat. 

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

Pe ordinea de zi a ședinței s-au aflat: 

1. Plx nr. 575/2021 - Propunerea legislativă privind asigurarea accesului 
persoanelor fizice la servicii de internet în bandă largă, la punct fix; 

2. PLx nr.24/2022 - Proiectul de Lege privind adoptarea unor măsuri pentru 
protecția mediului; 

3. PLx nr.27/2022 - Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.127/2021 pentru modificarea Legii nr.176/2010 privind 
integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea 
și completarea Legii nr.144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea 
Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea 
altor acte normative și a art.III din Legea nr.105/2020 pentru completarea Legii 
nr.176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, 
pentru modificarea și completarea Legii nr.144/2007 privind înființarea, 
organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru 
modificarea și completarea altor acte normative. 
 

1. Plx nr. 575/2021 - Propunerea legislativă privind asigurarea accesului 
persoanelor fizice la servicii de internet în bandă largă, la punct fix 

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

art.95 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, Comisia juridică, de disciplină și 
imunități, Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului și Comisia pentru 
tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor, au fost sesizate spre dezbatere, în fond, cu prezenta 
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propunere legislativă. Consiliul Economic și Social și Consiliul Legislativ au avizat favorabil 
proiectul de act normativ. Consiliul Concurenţei, prin adresa trasmisă cu nr. 
15340/27.12.2021, a exprimt o poziție favorabilă față de acest proiect de act normativ, în 
lumina considerentelor și recomandărilor/precizărilor exprimate. Camera Deputaților este 
prima Cameră sesizată, iar prin conținutul său normativ, inițiativa legislativă face parte din 
categoria legilor organice. Propunerea legislativă are ca obiect reglementarea cadrului legal 
privind asigurarea accesului persoanelor fizice la servicii de internet în bandă largă, la punct 
fix. Potrivit expunerii de motive, inițiativa vizează crearea unui cadru legal prin care cetățenii 
să poată beneficia de accesul la aceste servicii într-un mod cât mai facil și instituie un set de 
proceduri pentru a asigura armonizarea cadrului de reglementare. 

Domnul deputat George Tuță, inițiator al propunerii legislative, a precizat că inițiativa 
legislativă stabilește dreptul persoanelor fizice de a li se asigura, în mäsura în care este 
rezonabil, accesul la cel puțin un serviciu funcțional de internet în bandă largă, prin 
intermediul unei conexiuni la punct fix. Din punct de vedere al impactului social, se 
preconizează că, prin introducerea acestei reglementări, persoanele fizice se vor putea conecta 
și adopta rețelele de foarte mare capacitate la punct fix. Prin adoptarea acestui act normativ 
relația dintre stat și cetățean va fi simplificată, în mod special în interacțiunea pe care o are cu 
instituții ale administrației publice prin accesul mai rapid la informații. 

Domnul Marius Poșa subsecretar de stat în cadrul Ministerului Cercetării, Inovării și 
Digitalizării a precizat că Guvenul susține adoptarea prezentei inițiative legislative. 

Domnul Marius Săceanu, director juridic în cadrul ANCOM a menționat că susține 
adoptarea prezentului act normativ și este de acord cu amendamentele de tehnică legislativă 
propuse. 

Domnul deputat Radu Miruță a menționat că nu se opune adoptării propunerii 
legislative, dar nu înțelege prevedrile art. 1. — (1) Persoanele fizice au dreptul de a li se 
asigura, în măsura în care este rezonabil, accesul la cel puțin un serviciu funcțional de 
internet în bandă largă, prin intermediul unei conexiuni la punct fix, respectiv sintagma în 
măsura în care este rezonabil. 

Domnul Marius Săceanu a menționat că alin. (3) al articolului 1 prevede că prin 
decizie a Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații, 
denumită în continuare ANCOM sau Autoritatea, se stabilesc criteriile de rezonabilitate 
pentru furnizarea accesului prevăzut la alin. (1), având în vedere, după caz, costurile de 
instalare a serviciului, poziționarea față de o cale de comunicație terestră, condițiile 
geografice deosebite, situația locativă a persoanelor fizice sau alte asemenea. 

În continuare domnul președinte Ioan-Sabin Sărmaș a supus la vot adoptarea  
propunerii legislative. Cu unanimitate de voturi membrii comisiei au hotărât adoptarea unui 
raport preliminar de adoptare cu amendamente admise de tehnică legislativă. 

 
2. PLx nr.24/2022 - Proiectul de Lege privind adoptarea unor măsuri pentru 

protecția mediului 
 
Domnul președinte Ioan-Sabin Sărmaș 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, prezentul proiect de lege. Consiliul 
Legislativ și Consiliul Economic și Social au avizat favorabil propunerea legislativă. Senatul 
a adoptat proiectul de lege în ședința din data de 02.02.2022. Proiectul de lege are ca obiect 
de reglementare modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2005. 
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Potrivit expunerii de motive, inițiativa instituie obligația operatorilor economici care 
furnizează servicii de vidanjare de a de dota cu sisteme de urmărire satelitară de tip GPS, 
astfel încât autoritatea de mediu competentă să poată realiza în timp real trasabilitatea 
deplasării şi deversării apelor uzate. Operatorii economici care prestează servicii de vidanjare 
se vor conforma noii obligaţii, cu ocazia autorizării/reautorizării de mediu. De asemenea, 
operatorii vor fi obligaţi să păstreze pentru minimum 6 luni istoricul datelor privind 
manipularea apelor uzate şi deversate prin vidanjare. Totodată, inițiativa vizează completarea 
art.22 din Legea nr.10/1995, în sensul ca, în localităţile unde nu există încă reţele de 
canalizare, recepţia finală la terminarea lucrărilor de construire să se poată realiza şi în baza 
unui contract de prestări servicii, valabil minimum 12 luni, încheiat de proprietarul 
construcţiei cu o societate autorizată pentru servicii de vidanjare a apelor uzate. 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. Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a transmis un punct de vedere 
prin care nu susține adoptarea prezentului proiect de lege. 

În continuare domnul președinte Ioan-Sabin Sărmaș a propus acordarea unui aviz 
favorabil având în vedere că prevederile din prezentul proiect de lege care intră în domeniul 
de activitate al comisiei noastre, respectiv: ”La articolul 58, după litera g), se introduc două 
noi litere, lit.h) și lit.i), cu următorul cuprins: 
„h) în cazul deținerii și utilizării de autovidanje și instalații de vidanjare a apelor uzate, să 
se doteze cu sisteme de urmărire satelitară de tip GPS și de stocare a datelor privind 
manipularea apelor uzate, date la care să aibă acces în timp real autoritatea de mediu 
competentă;” 
i) să păstreze timp de 6 luni istoricul datelor privind manipularea apelor uzate și deversate 
prin vidanjare." nu ridică niciun fel de probleme, fiind chiar utile. 
 Doamna deputat Diana Buzoianu a menționat că adoptarea proiectului de lege ar 
putea ridica probleme de constituționalitate și a precizat că votează împotiva acordării unui 
aviz favorabil. 

În continuare domnul președinte Ioan-Sabin Sărmaș a supus la vot avizarea 
proiectului de lege. Cu majoritate de voturi (1 vot împotrivă) membrii comisiei au hotărât 
avizarea favorabilă a inițiativei legislative. 

 
3. PLx nr.27/2022 - Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.127/2021 pentru modificarea Legii nr.176/2010 privind 
integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea 
și completarea Legii nr.144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea 
Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea 
altor acte normative și a art.III din Legea nr.105/2020 pentru completarea Legii 
nr.176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, 
pentru modificarea și completarea Legii nr.144/2007 privind înființarea, 
organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru 
modificarea și completarea altor acte normative. 
 
 
Domnul președinte Ioan-Sabin Sărmaș a precizat că, în conformitate cu prevederile 

art.95 și 117 alin.(3) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Biroul permanent a trimis, 
Comisiei pentru tehnologia informației şi comunicaţiilor, spre avizare, în procedură de 
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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 data de 07.02.2022. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare prorogarea, 
până la data de 31 decembrie 2022,  a termenelor stipulate în Legea nr.176/2010, astfel cum a 
fost modificată prin Legea nr.105/2020, pentru depunerea exclusiv în format electronic a 
declaraţiilor de avere şi de interese, cât şi stabilirea unei proceduri unitare şi coerente de 
depunere, în format electronic, a declaraţiilor de avere şi de interese, demers menit a facilita 
posibilitatea emiterii semnăturilor electronice calificate, necesare completării şi depunerii 
declaraţiilor de avere şi de interese în format electronic. 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. 

Domnul Nelu Ciobanu, secretar de stat în cadrul Ministerului Justiției, a precizat că 
legea stabilește că declarațiile de avere şi de interese se depun în format electronic, certificate 
cu semnătură electronică calificată, acestea urmând a fi transmise Agenției Naționale de 
Integritate prin mijloace electronice de transmitere la distanță. Prin urmare, începând cu 1 
ianuarie 2022, declarațiile de avere și de interese, ar urma să fie completate și depuse 
exclusiv în format electronic semnate cu semnătură electronică calificată. Conform 
prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 39/2020 pentru completarea Legii nr. 
455/2001 privind semnătura electronica Serviciul de Telecomunicații Speciale este desemnat 
să asigure servicii de certificare calificată destinate exclusiv personalului autorizat din cadrul 
instituțiilor şi autorităților publice, în scopul îndeplinirii atribuțiilor funcționale. În aceste 
condiții, emiterea unui număr foarte mare de semnături electronice calificate pentru declarații 
de avere și de interese, concomitent cu emiterea semnăturilor electronice calificate destinate 
emiterii actelor în format electronic de autoritățile și instituțiile publice, depășește capacitatea 
tehnică și administrativă de emitere a semnăturilor electronice calificate de către Serviciul de 
Telecomunicații Speciale, fără a exista posibilitatea măririi capacității tehnice. Prorogarea 
termenului până la 31 decembrie 2022 față de 31 decembrie 2021 a trermenelor pentru 
depunerea exclusiv în format electronic a declarațiilor de avere și de interese, cât și stabilirea 
unei proceduri unitare și coerente de depunere, în format electronic, a declarațiilor de avere și 
de interese este necesară din cauza  imposibilității financiare și tehnice de a asigura un număr 
suficient de certificate cu semnătură electronică calificată și necesitatea reglementării unei 
proceduri care să confere claritate și precizie normelor juridice cuprinse în Legea nr. 
176/2010, în contextul noii modalități de completare și depunere a declarațiilor de avere și de 
interese prin intermediul sistemului informatic de declarare online a averii și a intereselor, 
denumit e-DAI, gestionat de Agenția Națională de Integritate. De asemenea, prin prorogarea 
termenului prevăzut de art. 21 alin. (3) din Legea nr. 176/2010, urmează să fie evitate 
blocajele ce pot apărea la nivelul sistemului public, în îndeplinirea obligațiilor referitoare la 
organizarea în mod unitar şi instituționalizat a activității de depunere a declarațiilor de avere 
și de interese în perioada exercitării mandatelor sau a îndeplinirii funcțiilor publice. De 
asemenea, proiectul de ordonanță de urgență propune prorogarea până la 31 decembrie 2022, 
față de 31 decembrie 2021, a termenului prevăzut la art. III din Legea nr. 105/2020, prin care 
autoritățile publice, instituțiile publice sau alte unități au obligația de a asigura persoanelor 
care au obligația declarării averii și a intereselor, certificate calificate pentru semnătură 
electronică. Din aceleași rațiuni, este necesară completarea art. 21 alin.(3) din Legea nr. 
176/2010, în continuarea tezei ultime, cu sintagma „certificate cu semnătură electronică 
calificată, exclusiv prin intermediul e-DAI”. 
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În continuare domnul președinte Ioan-Sabin Sărmaș a supus la vot avizarea 
proiectului de lege. Cu unanimitate de voturi membrii comisiei au hotărât avizarea favorabilă 
a inițiativei legislative. 
 
 
 

PREȘEDINTE 

Ioan-Sabin Sărmaș 


