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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

              Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor 
 

PROCES VERBAL 

al ședinței Comisiei din 23 martie 2022 

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

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 nr.94/2022 - Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.5/2022 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență 
a Guvernului nr.129/2021 privind implementarea formularului digital de intrare 
în România; 

2. PLx nr.99/2022 - Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.9/2022 privind instalațiile portuare de preluare a deșeurilor provenite de la 
nave; 

3. PLx nr.100/2022 - Proiectul de Lege pentru completarea Legii nr.46/2008 - 
Codul silvic; 

4. PLx nr.107/2022 - Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.11/2022 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și 
pentru modificarea unor termene; 

5. PLx nr.117/2022 - Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanţa 
corporativă a întreprinderilor publice. 
 

1. PLx nr.94/2022 - Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr.5/2022 pentru modificarea și completarea Ordonanței de 
urgență a Guvernului nr.129/2021 privind implementarea formularului 
digital de intrare în România 

 
Domnul vicepreședinte Bogdan-Gruia Ivan a precizat că, în temeiul dispoziţiilor art. 

95 și 117 alin. (3) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Comisia pentru tehnologia 
informaţiei şi comunicaţiilor, Comisia juridică, de disciplină și imunități, Comisia pentru 
sănătate și familie și Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională au fost 
sesizate, spre dezbatere în fond în procedură de urgență, cu prezentul proiect de lege. 
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Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de ordonanță de urgență, cu observații și 
propuneri, iar Senatul a adoptat proiectul de lege în ședința din 07.03.2022. Camera 
Deputaților este Cameră decizională, potrivit prevederilor art.75 alin. (1) din Constituția 
României, republicată. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.129/2021 astfel încât aceasta să permită 
completarea în format digital a formularului, descărcarea acestuia în format digital odată 
generat în urma completării, colectarea şi schimbul de date între Ministerul Sănătăţii, 
Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul de Telecomunicaţii Speciale, direcţiile de sănătate 
publică judeţene sau a municipiului Bucureşti, Institutul Naţional de Sănătate Publică, 
precum şi completarea declaraţiei pentru persoanele exceptate. 

Domnul vicepreședinte Bogdan-Gruia Ivan a menționat că în data de 11 martie 2022 a 
fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.245, Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.22/2022 pentru abrogarea OUG nr.129/2022 privind implementarea 
formularului digital de intrare în România și pe cale de consecință a propus adoptarea unui 
raport preliminar de adoptare a proiectului de lege cu cu amendamente admise. Prin 
amendamentele admise se respinge Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.5/2022 ca urmare a 
aborgării a OUG nr.129/2021 prin OUG nr.22/2022. 

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

 
2. PLx nr.99/2022 - Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului 

nr.9/2022 privind instalațiile portuare de preluare a deșeurilor provenite de 
la nave 

 
Domnul vicepreședinte Bogdan-Gruia Ivan 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 
urgență, prezentul proiect de lege. Consiliul Legislativ și Consiliul Economic și Social 
auavizat favorabil proiectul de ordonanță, iar Senatul a adoptat proiectul de lege în ședința 
din data de 07.03.2022. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare transpunerea 
Directivei (UE) 2019/883 a Parlamentului European şi a Consiliului din 17 aprilie 2019 
privind instalaţiile portuare de preluare pentru predarea deşeurilor provenite de la nave, de 
modificare a Directivei 2010/65/UE şi de abrogare a Directivei 2000/59/CE, publicată în 
Jurnalul Oficial seria L nr.151 din 7 iunie 2019. Proiectul vizează instalaţiile portuare de 
preluare a deşeurilor provenite de la nave, în scopul creării cadrului legal pentru protejarea 
mediului marin, în mod special a ecosistemului marin Marea Neagră, împotriva efectelor 
negative a deversărilor ilegale de deşeuri provenite de la navele care folosesc porturile 
româneşti, prin îmbunătăţirea procesului de predare/primire controlată în instalaţiile portuare 
de preluare a deşeurilor provenite de la nave, corelată cu revizuirea formalităţilor de raportare 
pentru monitorizarea navelor la sosirea în şi/sau la plecarea din porturi. De asemenea, se 
preconizează abrogarea Ordonanţei Guvernului nr.20/2012 privind instalaţiile portuare de 
preluare a deşeurilor generate de nave şi a reziduurilor mărfii. 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 vicepreședinte Bogdan-Gruia Ivan a supus la vot avizarea proiectului de lege. 
Cu unanimitate de voturi membrii comisiei au hotărât  avizarea favorabilă a acestuia. 
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3. PLx nr.100/2022 - Proiectul de Lege pentru completarea Legii nr.46/2008 - 

Codul silvic 
 

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, 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 07.03.2022. 
Guvernul, prin punctul de vedere transmis, nu susține adoptarea inițiativei legislative. 
Proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea Legii nr.46/2008, cu un nou 
articol, art.161, în sensul instituirii obligativității acordării, respectiv retragerii dreptului de 
acces la sistemul informațional integrat de urmărire a materialelor lemnoase. Potrivit 
expunerii de motive, există situații în care proprietarii fondului forestier optează pentru 
încheierea unui nou contract pentru servicii silvice cu un alt ocol silvic, iar acesta nu poate 
accesa sistemul informațional, deoarece nu este retras dreptul de acces al vechiului ocol 
silvic, fiind astfel oprită gestionarea fondului forestier. 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 vicepreședinte Bogdan-Gruia Ivan a supus la vot avizarea proiectului de lege. 
Cu unanimitate de voturi membrii comisiei au hotărât avizarea favorabilă a acestuia. 

 
4. PLx nr.107/2022 - Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei 

Guvernului nr.11/2022 pentru modificarea și completarea unor acte 
normative, precum și pentru modificarea unor termene 

 
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, prezentul proiect de 
lege. Consiliul Legislativ și Consiliul Economic și Social au avizat favorabil proiectul de 
ordonanță, Senatul a adoptat proiectul de lege în ședința din data de 07.03.2022. Proiectul de 
lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii nr.207/2015, a Legii 
nr.227/2015, abrogarea alin.(2) al art.III din Legea nr.136/2019, precum şi modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.28/1999. De asemenea, se preconizează 
adoptarea unor măsuri fiscale: scutirea de la plata impozitului specific unor activități,  pentru 
anul 2022, pentru contribuabilii care intră sub incidența Legii nr.170/2016, amânarea, până la 
31 decembrie 2022, a obligației operatorilor economici care efectuează livrări de bunuri sau 
prestări de servicii prin intermediul automatelor comerciale ce funcţionează pe bază de plăţi 
cu cardul, precum și de acceptatoare de bancnote sau monede, după caz, de a dota automatele 
comerciale cu aparate de marcat electronice fiscale, prorogarea, până la data de 31 iulie 2022, 
a termenului prevăzut la art.22 alin.(1) din Ordonanţa Guvernului nr.6/2019. 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 vicepreședinte Bogdan-Gruia Ivan a supus la vot avizarea proiectului de lege. 
Cu majoritate de voturi membrii comisiei au hotărât avizarea favorabilă a acestuia. 
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5. PLx nr.117/2022- Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanţa 
corporativă a întreprinderilor 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, prezenta propunere 
legislativă. Consiliul Legislativ și Consiliul Economic și Social au avizat favorabil 
propunerea legislativă, cu observații și propuneri, iar Senatul a respins inițiativa legislativă în 
ședința din data de 07.03.2022. Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare 
modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.109/2011. Potrivit expunerii de motive, 
demersul legislativ vizează limitarea numărului de mandate provizorii pe care administratorii 
si directorii numiţi în întreprinderile publice le pot deţine, ca urmare a vacantării funcţiei, 
precum şi introducerea obligaţiei publicării anunţului privind selecţia acestora şi pe platforme 
online specializate de recrutare. 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 vicepreședinte Bogdan-Gruia Ivan a supus la vot avizarea propunerii 
legislative. Cu majoritate de voturi membrii comisiei au hotărât avizarea favorabilă a 
acesteia. 
 
 

VICEPREȘEDINTE 

BOGDAN-GRUIA IVAN 


