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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

              Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor 
 

PROCES VERBAL 

al ședinței Comisiei din 18 mai 2022 

La lucrările ședinței Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor din data 
de 18 mai 2022 au fost prezenți 12 deputați. 

Lucrările ședinței au fost conduse de domnul deputat Bogdan-Gruia Ivan, 
vicepreședinte al Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor. 
 La lucrările ședinței au fost prezenți, în calitate de invitați, din partea Ministerului 
Justiției domnul Mihai Pașca – Secretar de stat, din partea Ministerului Transporturilor și 
Infrastructurii domnul Gabor Sandor – Secretar de stat, din partea Ministerului Afacerilor 
Interne doamna Mihaela Ene – director adjunct și domnul Brecea Florentin – director, din 
partea Ministerului Apărării Naționale domnul Marius Bălu – Secretar de stat, iar din partea 
Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității domnul Constantin Buchet – 
președinte. 

Pe ordinea de zi a ședinței s-au aflat: 

1. Plx nr.98/2022 - Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.8/2022 privind interoperabilitatea sistemelor de tarifare rutieră 
electronică și facilitarea schimbului transfrontalier de informații cu privire la 
neplata tarifelor rutiere; 

2. PLx nr.153/2022 - Propunere legislativă privind deconspirarea urmaşilor 
lucrătorilor Securităţii care ocupă demnităţi sau funcţii publice prin 
completarea Ordonanţei de urgenţă nr.24/2008 privind accesul la propriul 
dosar şi deconspirarea Securităţii; 

3. PLx nr.157/2022 - Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.24/2008 privind accesul la propriul 
dosar şi desconspirarea Securităţi; 

4. PLx nr.231/2022 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã 
a Guvernului nr.34/2022 pentru completarea Ordonanţei Guvernului 
nr.15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe 
reţeaua de drumuri naţionale din România, pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative, precum şi unele măsuri pentru 
implementarea programelor aferente Cadrului temporar pentru măsuri de 
ajutor de stat de sprijinire a economiei în contextul actualei epidemii de 
COVID-19 2020/C 91 I/01; 

5. PLx nr.244/2022 - Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.134/2010 
privind Codul de procedură civilă; 
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6. PLx nr.247/2022 - Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între 
Guvernul României și Guvernul Regatului Arabiei Saudite privind 
cooperarea în domeniul apărării, semnat la Riad, la 24 ianuarie 2022. 

 
Domnul vicepreședinte Bogdan-Gruia Ivan a propus modificarea ordinii de 

zi,respectiv punctul 6 - PLx nr.247/2022 - Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între 
Guvernul României și Guvernul Regatului Arabiei Saudite privind cooperarea în domeniul 
apărării, semnat la Riad, la 24 ianuarie 2022, să fie dezbătut ca prim punct. Cu unanimitate de 
voturi propunerea domnului vicepreședinte a fost adoptată. 

 
1. PLx nr.247/2022 - Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între 

Guvernul României și Guvernul Regatului Arabiei Saudite privind 
cooperarea în domeniul apărării, semnat la Riad, la 24 ianuarie 2022 

 
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 a avizat favorabil proiectul de lege. Proiectul de lege are ca obiect 
de reglementare ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Regatului Arabiei 
Saudite privind cooperarea în domeniul apărării, semnat la Riad, la 24 ianuarie 2022. Astfel, 
Acordul cuprinde prevederi referitoare la domeniile pregătirii și educației militare, a 
schimbului de informații, transferului de tehnologie, cercetare și dezvoltare; în domeniul 
telecomunicațiilor, serviciilor medicale, industriei de apărare, al istoriei militare, al 
activităților culturale etc; înființarea Comitetului militar mixt, cu scopul de a dezvolta 
cooperarea militară, modul de soluționare a divergențelor. 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 prima Cameră 
sesizată. 
 Reprezentantul Ministerului Apărării Naționale a precizat că Acordul cuprinde 
prevederi referitoare la domeniile cooperării bilaterale pe zona pregătirii şi educaţiei militare, 
a schimbului de informaţii, transferului de tehnologie, cercetare şi dezvoltare, în domeniul 
telecomunicaţiilor, serviciilor medicale, industriei de apărare; protecţiei informaţiilor 
clasificate, desemnarea autorităţilor competente în aplicarea Acordului, modul de soluţionare 
a divergenţelor, intrarea în vigoare, durata, precum şi încetarea valabilităţii Acordului. 

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. 

 
2. Plx nr.98/2022 - Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 

Guvernului nr.8/2022 privind interoperabilitatea sistemelor de tarifare 
rutieră electronică și facilitarea schimbului transfrontalier de informații 
cu privire la neplata tarifelor rutiere 

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

95 și 117 alin. (3) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru 
transporturi și infrastructură și Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor au 
fost sesizate, spre dezbatere în fond, cu prezentul proiect de lege. Senatul a adoptat proiectul 
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de lege în şedinţa din 7 martie 2022. Consiliul Legislativ, Comisia pentru drepturile omului, 
culte și problemele minorităților naționale, Comisia pentru apărare, ordine publică și 
siguranță națională, Comisia juridică, de disciplină și imunități și Comisia pentru 
administrație publică și amenajarea teritoriului au avizat favorabil proiectul de lege. Potrivit 
prevederilor art.75 alin.(1) din Constituţia României, Camera Deputaţilor este Cameră 
decizională.  Proiectul de lege are ca obiect de reglementare transpunerea Directivei (UE) 
2019/520 a Parlamentului European şi a Consiliului din 19 martie 2019 privind 
interoperabilitatea sistemelor de taxare rutieră electronică şi facilitarea schimbului 
transfrontalier de informaţii cu privire la neplata taxelor rutiere în cadrul Uniunii. Potrivit 
expunerii de motive, prin proiect se stabilește cadrul general și condițiile care trebuie 
îndeplinite în vederea asigurării interoperabilității sistemelor de tarifare rutieră electronică 
pentru utilizarea infrastructurii rutiere de pe teritoriul României, cu sistemele de tarifare 
rutieră electronică similare din Uniunea Europeană, precum și cadrul general și condițiile 
care trebuie îndeplinite în vederea asigurării schimbului transfrontalier de informații privind 
vehiculele înmatriculate și deținătorii acestora, în cazul în care a fost constatată o neplată a 
tarifelor rutiere, de orice fel, în statele membre ale Uniunii Europene. Totodată, se stabilesc 
tehnologiile care sunt utilizate de sistemele de tarifare rutieră care pot fi date în exploatare în 
România și care necesită, în scopul colectării tarifelor rutiere, instalarea sau utilizarea unui 
echipament de bord (OBE), se stabilesc condițiile în care se acordă înregistrarea în România 
a furnizorilor serviciului european de taxare rutieră electronică (SETRE), se stabilesc 
obligațiile entităților din România care percep tarife rutiere, obligațiile utilizatorilor SETRE 
și se propune instituirea unui organism de conciliere, desemnat în scopul medierii între 
entitățile care percep tarifele rutiere pe domeniile SETRE de pe teritoriul României și 
furnizorii SETRE cu care acestea au încheiate contracte, sau cu care se află în negocieri 
pentru încheierea unor astfel de contracte. Proiectul prevede desemnarea de catre Ministerul 
Transporturilor și Infrastructurii a organismelor autorizate să aplice sau să supravegheze 
procedura de evaluare a conformității cu specificațiile sau a caracterului adecvat pentru 
utilizare și notificarea acestora către Comisia Europeană, înființarea registrului electronic 
național, operaționalizat de ICI București, și se stabilește conținutul acestuia, iar înregistrarea 
informațiilor privind domeniile SETRE și furnizorii SETRE în Registrul electronic național 
se efectuează în baza unei proceduri elaborate de ICI București. Comisia pentru transporturi 
și infrastructură a transmis un raport preliminar de adoptare a proiectului de lege. 

Reprezentantul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii a precizat că susține 
adoptarea proiectului de lege. 

Domnul vicepreședinte Bogdan-Gruia Ivan a supus la vot proiectul de lege. Cu 
unanimitate de voturi membrii comisiei au hotărât să propună plenului Cemrei Deputaților 
adoptarea proiectului de lege, 

 
3. PLx nr.153/2022 - Propunere legislativă privind deconspirarea urmaşilor 

lucrătorilor Securităţii care ocupă demnităţi sau funcţii publice prin 
completarea Ordonanţei de urgenţă nr.24/2008 privind accesul la 
propriul dosar şi deconspirarea Securităţii 

 
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 negativ inițiativa 
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legislativă,. Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.24/2008. Potrivit expunerii de motive, iniţiativa vizează instiuirea 
posibilităţii solicitării de informaţii privitoare la calitatea de lucrător al Securităţii a părinţilor 
persoanelor care ocupă anumite funcţiile de demnitate publică. Totodată, se propune 
publicarea pe pagina proprie a Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii a 
unui registru public al tuturor lucrătorilor Securităţii care să permită interogarea după nume, 
după funcţia sau demnitatea publică ocupată sau după legătura de rudenie de gradul I cu o 
persoană care ocupa anumite funcţii de demnitate publică. În raport cu obiectul de 
reglementare, inițiativa legislativă face parte din categoria legilor organice, iar în aplicarea 
prevederilor art.75 alin.(1) din Constituția României, Camera Deputaților este prima Cameră 
sesizată. 

Domnul Constantin Buchet președinte al Consiliului Național pentru Studierea 
Arhivelor Securității a precizat că nu susține adoptarea propunerii legislative. 

Domnul vicepreședinte Bogdan-Gruia Ivan a supus la vot avizarea inițiativei 
legislative. Cu majoritate de voturi membrii comisiei au hotărât adoptarea unui aviz negativ. 

 
4. PLx nr.157/2022 - Propunere legislativă pentru modificarea şi 

completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.24/2008 privind 
accesul la propriul dosar şi desconspirarea Securităţi 

 
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 a avizat negativ propunerea legislativă, iar Consiliul 
Economic și Social a avizat favorabil proiectul de act normativ. Propunerea legislativă are ca 
obiect de reglementare modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.24/2008. Potrivit expunerii de motive, iniţiativa legislativă vizează extinderea dreptului de 
acces la dosr, prin includerea cetățenilor Republicii Moldova printre beneficiari, o mai bună 
reglementare a activităţii curente a CNSAS, asigurarea transparenţei decizionale în cadrul 
Colegiului, ca organ de conducere colectivă. În raport cu obiectul de reglementare, inițiativa 
legislativă face parte din categoria legilor organice, iar în aplicarea prevederilor art.75 alin.(1) 
din Constituția României, Camera Deputaților este prima Cameră sesizată. 

Domnul Constantin Buchet președinte al Consiliului Național pentru Studierea 
Arhivelor Securității a precizat că nu susține adoptarea propunerii legislative. 

Domnul vicepreședinte Bogdan-Gruia Ivan a supus la vot avizarea inițiativei 
legislative. Cu majoritate de voturi membrii comisiei au hotărât adoptarea unui aviz negativ. 
 

5. PLx nr.231/2022 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţã a Guvernului nr.34/2022 pentru completarea Ordonanţei 
Guvernului nr.15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a 
tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România, pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi unele măsuri 
pentru implementarea programelor aferente Cadrului temporar pentru 
măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei în contextul actualei 
epidemii de COVID-19 2020/C 91 I/01 
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Domnul vicepreședinte Bogdan-Gruia Ivan a precizat că, în conformitate cu 
prevederile art.95 și 117 alin.(3) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Biroul 
permanent a trimis, Comisiei pentru tehnologia informației şi comunicaţiilor, spre avizare, în 
procedură de 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 02.05.2022. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare 
completarea Ordonanţei Guvernului nr.15/2002, în scopul exceptării de la plata tarifului de 
utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România a vehiculelor 
care efectuează transporturi în cadrul unor misiuni de protecţie civilă sau misiuni umanitare 
pe teritoriul României sau care tranzitează România în acest scop, pe baza solicitării 
prealabile desfăşurării acestora, transmise Companiei Naţionale de Administrare a 
Infrastructurii Rutiere - S.A. de către Ministerul Afacerilor Interne, prin Departamentul 
pentru Situaţii de Urgenţă. Totodată, se preconizează şi unele intervenţii legislative asupra 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.193/2002, în scopul creării temeiului legal astfel încât, 
la nivelul unităţilor instituţiilor publice din sectorul de apărare, ordine publică şi securitate 
naţională, încasarea de la abonaţi de sume pentru procurarea produselor agroalimentare să se 
poată face prin mijloace moderne de plată. 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. 

Reprezentantul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii și reprezentantul 
Ministerului Afacerilor Interne au precizat că susțin adoptarea proiectului de lege. 

Domnul vicepreședinte Bogdan-Gruia Ivan a supus la vot avizarea proiectului de lege. 
Cu unanimitate de voturi membrii comisiei au hotărât adoptarea unui aviz favorabil. 

 
6. PLx nr.244/2022 - Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.134/2010 

privind Codul de procedură civilă 
 
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 a avizat negativ propunerea legislativă, iar Consiliul Economic și 
Social a avizat favorabil proiectul de act normative. Senatul a adoptat proiectul de lege în 
ședința din 2 mai 2022. Guvernul, prin punctul de vedere transmis, nu susține adoptarea 
acestei inițiative legislative. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea Legii 
nr.134/2010, în sensul introducerii art.1541 referitor la comunicarea hotărârilor judecătoreşti, 
din oficiu, prin poşta electronică. În raport cu obiectul de reglementare, inițiativa legislativă 
face parte din categoria legilor ordinare, iar în aplicarea prevederilor art.75 alin.(1) din 
Constituția României, Camera Deputaților este Cameră decizională. 

Reprezentantul Ministerului Justiției a precizat că nu susține adoptarea inițiativei 
legislative în forma prezentată. 

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. 
 
 

VICEPREȘEDINTE 

BOGDAN – GRUIA IVAN 


