
 

 1

  

 

 

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

              Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor 
 

PROCES VERBAL 

al ședinței Comisiei din 15 martie 2022 

Lucrările ședinței Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor din data de 
15 martie 2022 s-au desfășurat în format hibrid, cu prezență fizică și online, fiind prezenți 13 
deputați. 

La lucrările ședinței au participat, în calitate de invitați: din partea Ministerului 
Finanțelor doamna Daniela Tănase- Director General Adjunct, iar din partea Registrului Auto 
Român domnul Cristian Uța. 

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

Ordinea de zi a ședinței: 

1. PLx nr.558/2021 - Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.120/2021 privind administrarea, funcționarea și 
implementarea sistemului național privind factura electronică RO e-Factura 
și factura electronică în România, precum și pentru completarea Ordonanței 
Guvernului nr.78/2000 privind omologarea, eliberarea cărții de identitate a 
vehiculului și certificarea autenticității vehiculelor rutiere în vederea 
introducerii pe piață, punerii la dispoziție pe piață, înmatriculării sau 
înregistrării în România, precum și supravegherea pieței pentru acestea; 

2. PLx nr.51/2022 - Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr.129/2021 privind implementarea formularului digital de 
intrare în România; 

3. PLx nr.85/2022 - Proiect de Lege privind registrul electronic al istoricului 
vehiculelor rutiere înmatriculate sau înregistrate în România. 
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Domnul președinte Ioan-Sabin Sărmaș a precizat că în conformitate cu 
prevederile art. 95 și art.117 alin.(3) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 
modificările și completările ulterioare, Comisia pentru buget, finanțe și bănci, Comisia pentru 
tehnologia informației și comunicațiilor, Comisia pentru industrii și servicii și Comisia 
juridică de disciplină și imunități au fost sesizate, pentru dezbatere pe fond, în procedură de 
urgență, cu prezentul proiect de lege. Senatul, a adoptat proiectul de lege în şedinţa din data 
de 3 noiembrie 2021. Conform prevederilor art. 75 alin. (1) din Constituţia României, 
republicată, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. Consiliului Legislativ, Consiliului 
Economic și Social, Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului, Comisias 
pentru apărare, ordine publică și siguranță națională și Comisia pentru transporturi și 
infrastructură transmis au avizat favorabil proiectul de act normativ. Proiectul de lege are ca 
obiect de reglementare transpunerea în legislația națională a Directivei 2014/55/UE a 
Parlamentului European și a Consiliului din 16 aprilie 2014 privind facturarea electronica in 
domenil achizițiilor publice, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L nr.133, 
la data de 6 mai 2014. Potrivit expunerii de motive, implementarea și operaționalizarea 
sistemului național privind factura electronică RO e-Factura vizează trei direcții mari de 
acțiune: oferirea unui serviciu public electronic necesar derulării contractelor de achiziții 
publice, contractelor de achiziție sectorială/concesiuni de lucrări și servicii și tranzacțiilor 
dintre operatorii economici, în fapt un instrument de sprijin adaptat evoluției contextului 
pandemic, coerența în realizarea și aplicarea politicilor și reformelor fiscal-bugetare prin 
gestionarea în mod eficient a resurselor bugetare alocate instituțiilor și autorităților publice, 
respectiv implementarea unor mecanisme corecte și eficiente care să asigure monitorizarea 
execuției bugetare și a sumelor alocate diferitelor programe de investiții, creșterea eficienței 
și eficacității în colectarea impozitelor și taxelor, cu concentrare în special în ceea ce privește 
îmbunătățirea și consolidarea gradului de colectare a T.V.A., precum și prevenirea și 
combaterea fraudei, a evaziunii și a eventualelor abuzuri în domeniul T.V.A.. Comisia pentru 
industrii și servicii și Comisia pentru buget, finanțe și bănci au transmis rapoarte preliminare 
de adoptare a proiectului de lege cu amendamente admis eși amendamente respinse. 

 Doamna Daniela Tănase, reprezentantul Ministerului Finanțelor a precizat că instituția 
pe care o reprezintă susține amendamentele transmise de către Comisia pentru buget, finanțe 
și bănci. 

În continuare domnul președinte Ioan-Sabin Sărmaș a supus la vot proiectul de lege. 
Cu unanimitate de voturi membrii comisiei au hotărât adoptarea proiectului de lege cu 

amendamente admise și respinse. 
 
2. PLx nr.51/2022 - Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă 

a Guvernului nr.129/2021 privind implementarea formularului digital de 
intrare în România 
 

Domnul președinte Ioan-Sabin Sărmaș a precizat că, proiectul de lege are ca obiect de 
reglementare implementarea formularului digital de intrare în România. Potrivit expunerii de 
motive, proiectul vizează identificarea contacţilor unei persoane infectate cu virusul SARS-
CoV-2 pentru prevenirea expunerii persoanelor la COVID-19. Cu cel mult 24 de ore înainte 
de intrarea pe teritoriul României, persoanele au obligaţia de a completa Formularul digital de 
intrare în România. În vederea completării formularului, se utilizează Sistemul informatic 
integrat Formular digital de intrare în România, denumit în continuare SII-FDIR. În data de 
11 martie 2022 a fost publicată în Monitorul Oficial al României OUG nr.22/2022 pentru 
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abrogarea OUG nr.129/2022 privind implementarea formularului digital de intrare în 
România. 

În continuare domnul președinte Ioan-Sabin Sărmaș a supus la vot proiectul de Lege 
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.129/2021 privind implementarea 
formularului digital de intrare în România, cu amendamente admise. Prin amendamentele 
admise se respinge Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.129/2021 ca urmare a aborgării 
sale prin OUG nr.22/2022. 

Cu unanimitate de voturi membrii comisiei au hotărât adoptarea proiectului de lege cu 
amendamente admise. 
 

3. PLx nr.85/2022 - Proiect de Lege privind registrul electronic al istoricului 
vehiculelor rutiere înmatriculate sau înregistrate în România. 
 

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 
legislative, iar Senatul a adoptat proiectul de lege în ședința din data de 02.03.2022. Proiectul 
de lege are ca obiect de reglementare certificarea istoricului vehiculelor rutiere, referitor la 
numărul de kilometri parcurşi indicaţi de odometru, la implicarea autovehiculului într-un 
eveniment care a produs avarii grave care periclitează siguranţa circulaţiei rutiere, precum şi 
la neprezentarea vehiculului în cadrul unei campanii de rechemare a vehiculelor, deoarece 
unul sau mai multe sisteme, echipamente, componente sau unităţi tehnice separate instalate 
pe vehicul prezintă un risc important pentru siguranţa rutieră, sănătatea publică sau protecţia 
mediului înconjurător. În raport cu obiectul de reglementare, proiectul de lege face parte din 
categoria legilor organice, iar în aplicarea prevederilor art.75 alin.(1) din Constituția 
României, Camera Deputaților este Cameră decizională. 

Domnul Cristian Uță reprezentantul Registrului Auto Român a precizat că RAR și 
Ministerul Trasporturilor și Infrastructurii susțin adoptarea proiectului de lege în forma 
adoptată de Senat. 

În continuare domnul președinte Ioan-Sabin Sărmaș a supus la vot avizarea  
proiectului de lege. Cu unanimitate de voturi membrii comisiei au avizat favorabil proiectul 
de lege. 

 
 

 

PREȘEDINTE 

Ioan-Sabin Sărmaș 


