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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

              Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor 
 

PROCES VERBAL 

al ședinței Comisiei din 24 mai 2022 

La lucrările ședinței Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor din data 
de 24 mai 2022 au fost prezenți 17 deputați. 

Lucrările ședinței au fost conduse de domnul deputat Ioan-Sabin Sărmaș, președinte al 
Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor. 
 La lucrările ședinței au fost prezenți, în calitate de invitați, din partea Ministerului 
Afacerilor Interne  - Inspectoratul General pentru Imigrări, domnul Boboc Albert, din partea 
Ministerului Sănătății, domnul Aurel Mohan – Secretar de stat, din partea Ministerului 
Afacerilor Externe, doamna Janina Sitaru – Secretar de stat, din partea Ministerului 
Finanțelor – Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, domnii Cucu 
Adrian – președinte și Toma Cîmpean – director, iar din partea Ministerului Energiei, domnul 
Constantin Ștefan - Secretar de stat. 

Pe ordinea de zi a ședinței s-au aflat: 

1. PLx nr. 411/2020 – Proiectul de Lege pentru digitalizarea administraţiei 
publice, prin eliminarea hârtiei din fluxul intern şi inter-instituţional, precum 
şi pentru modificarea şi completarea Legii nr.135/2007 privind arhivarea 
documentelor în formă electronică; 

2. PLx nr.256/2022 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã 
a Guvernului nr.42/2022 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.27/2022 privind măsurile aplicabile clienţilor finali 
din piaţa de energie electrică şi gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022-31 
martie 2023, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative din domeniul energiei; 

3. PLx nr.257/2022 - Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 
Guvernului nr.43/2022 privind regimul de control al operaţiunilor cu 
produse cu dublă utilizare; 

4. PLx nr. 266/2022 - Propunere legislativă privind unele măsuri pentru 
dezvoltarea infrastructurii de producţie şi stocare a energiei electrice şi de 
echilibrare a Sistemului Electroenergetic Naţional, prin construirea şi 
operarea centralelor eoliene şi fotovoltaice prevăzute cu capacităţi de stocare 
a energiei electrice; 

5. PLx nr. 267/2022 - Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.44/2022 privind stabilirea unor măsuri în cadrul 
sistemului de sănătate, precum și pentru interpretarea, modificarea și 
completarea unor acte normative; 
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6. PLx nr.279/2022 - Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea unor 
acte normative privind documentele de şedere eliberate cetăţenilor Uniunii 
Europene şi membrilor de familie ai acestora, precum şi în domeniul 
străinilor; 

7. PLx nr.276/2022 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 
Guvernului nr.52/2022 privind unele măsuri bugetare destinate organizării şi 
desfăşurării celei de-a 21-a ediţii a Conferinţei Plenipotenţiarilor Uniunii 
Internaţionale a Telecomunicaţiilor la Bucureşti, în perioada 26 septembrie -
14 octombrie 2022; 

8. PLx nr.277/2022 -  Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã 
a Guvernului nr.53/2022 privind modificarea şi completarea Legii nr. 
129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării 
terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative. 

 
Cu unanimitate de voturi ordinea de zi a fost adoptată. 

1. PLx nr. 411/2020 – Proiectul de Lege pentru digitalizarea administraţiei 
publice, prin eliminarea hârtiei din fluxul intern şi inter-instituţional, 
precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr.135/2007 privind 
arhivarea documentelor în formă electronică 

 
Domnul președinte Ioan-Sabin Sărmaș a precizat că, în temeiul dispoziţiilor art. 95  și 

117 alin.(1) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru tehnologia 
informaţiei şi comunicaţiilor și Comisia pentru administrație publică și amenajarea 
teritoriului au fost sesizate, spre dezbatere în fond, în procedură de urgență, cu prezentul 
proiect de lege. Consiliul Legislativ și Consiliul Economic și Social au avizat favorabil 
propunerea legislativă, cu observații și propuneri. Senatul, în calitate de primă Cameră 
sesizată, a adoptat proiectul de lege în şedinţa din 23 iunie 2020. Autoritatea Națională de 
Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, prin punctul de vedere transmis, nu 
susține adoptarea acestui proiect de lege, iar Guvernul, prin punctul de vedere transmis 
susține cu observații adoptarea proiectului de lege. Potrivit prevederilor art.75 alin.(1) din 
Constituţia României, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. Proiectul de Lege are ca 
obiect de reglementare instituirea obligaţiei instituţiilor publice de a efectua electronic toate 
comunicările necesare prestării de servicii publice, toate comunicările aferente transparenţei 
decizionale şi cele ale accesului la informaţiile de interes public, precum şi comunicările 
interne care ţin de funcţionarea instituţiei, respectiv comunicările inter-instituţionale dintre 
două sau mai multe instituţii care cad sub incidenţa prezentei legi. De asemenea, se stabilesc 
principiile şi modalitatea de organizare şi implementare a comunicării electronice 
reglementată conform prezentei legi. Totodată, în finalul proiectului, ca urmare a măsurilor 
care se doresc a fi adoptate, se propun două intervenţii legislative asupra Legii nr. 135/2007 
privind arhivarea documentelor în formă electronică, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare.  

Domnul președinte Ioan-Sabin Sărmaș a precizat că Ministerul Cercetării, Inovării și 
Digitalizării a solicitat amânarea dezbaterii acestui proiect de lege pentru a elabora un punct 
de vedere. 
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Domnul deputat Cristian Popescu a menționat că ar trebui consultate asociațiile 
municipiilor, orașelor și comunelor având în vedere că reglementările propuse în acest proiect 
de lege vizează digitalizarea administrației publice. 

Domnul președinte Ioan-Sabin Sărmaș a precizat că se vor trmite adrese din partea 
comisiei pentru puncte de vedere la cele trei asociații. 

În continuare domnul președinte Ioan-Sabin Sărmaș a precizat că acest proiect de lege 
trabuie pus în concordanță cu legea interoperabilității și a cloudului guvenamental și a supus 
la vot amânarea dezbaterii pe marginea acestuia. 

Cu unanimitate de voturi propunerea domnului preșeinte a fost adoptată cu 
unanimitate de voturi. 

 
2. PLx nr.256/2022 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 

urgenţã a Guvernului nr.42/2022 pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.27/2022 privind măsurile 
aplicabile clienţilor finali din piaţa de energie electrică şi gaze naturale în 
perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023, precum şi pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative din domeniul energiei 
 

Domnul președinte Ioan-Sabin Sărmaș 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 09.05.2022. Proiectul de lege are ca obiect de modificarea și completarea 
Ordonanței de urgență a Guvernului nr.27/2022 privind măsurile aplicabile clienților finali 
din piața de energie electrică și gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022 – 31 martie 2023, 
precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul energiei, în 
scopul clatificării unor prevederi ale acesteia. 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 Energiei a precizat că odată cu introducerea noțiunii de 
regularizare este posibil și necesar a permite operatorilor beneficiari să poată interveni și 
corecta erorile încărcate pe platforma IT pusă la dispoziție de către Autoritatea Națională de 
Reglementare în domeniul Energiei, în egală măsură să refacă și să redepună cererile de 
decontare, respectiv a declaraților pe proprie răspundere aferente atât către Ministerul 
Energiei cât și în atenția Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei conform 
procedurii de decontare. Lipsa introducerii unei asemenea posibilități ar determina 
posibilitatea existenței unei situații de decontare a unor valori care nu corespund valorilor 
finale ce ar rezulta în urma derulării procedurii de regularizare. Pentru o mai precisă 
reglementare legislativă, în sensul celor prezentate mai sus, este necesar a se cuprinde în 
cadrul prezentei ordonanțe, patru noi anexe (care vor deveni anexele nr. 7-10 la Ordonanța de 
urgență a Guvernului nr. 27/2022) ce vor clarifica modalitatea practică de încărcare a datelor 
pe platforma informatică (platforma IT), pusă la dispozitie de către Autoritatea Națională de 
Reglementare în domeniul Energiei, însoțite de instrucțiuni precise pentru a nu se mai crea 
confuzii.  

Domnul președinte Ioan-Sabin Sărmaș a supus la vot avizarea  proiectului de lege. Cu 
unanimitate de voturi membrii comisiei au hotărât avizarea favorabilă a proiectului de lege. 
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3. PLx nr.257/2022 - Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de 

urgenţã a Guvernului nr.43/2022 privind regimul de control al 
operaţiunilor cu produse cu dublă utilizare 
 

Domnul președinte Ioan-Sabin Sărmaș 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, conform avizului nr.385/07.04.2022. Senatul 
a adoptat proiectul de lege în ședința din data de 09.05.2022. Proiectul de lege are ca obiect 
adoptarea unor măsuri pentru punerea în aplicare a prevederilor Regulamentului (UE) 
2021/821 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 mai 2021 de instituire a unui 
regim al Uniunii pentru controlul exporturilor, serviciilor de intermediere, asistenței tehnice, 
tranzitului și transferului de produse cu dublă utilizare (reformare) prin care Departamentul 
pentru Controlul Exporturilor – ANCEX din cadrul Ministerului Afgacerilor Externe, care 
este autoritatea națională în domeniului controlului exportul de produse de supraveghere 
cibernetică, dacă produsele respective sunt sau pot fi destinate, integral ori parțial, unei 
utilizări legate de represiunea internă și/sau de comiterea unor încălcări flogrante ale 
drepturilor omului sau ale dreptului internațional umanitar. 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. 

Reprezentanta Ministerului Afacerilor Externe a precizat că susține adoptarea 
proiectului de lege. 

Domnul președinte Ioan-Sabin Sărmaș a supus la vot avizarea  proiectului de lege. Cu 
unanimitate de voturi membrii comisiei au hotărât avizarea favorabilă a proiectului de lege. 

 
 

4. PLx nr. 266/2022 - Propunere legislativă privind unele măsuri pentru 
dezvoltarea infrastructurii de producţie şi stocare a energiei electrice şi de 
echilibrare a Sistemului Electroenergetic Naţional, prin construirea şi 
operarea centralelor eoliene şi fotovoltaice prevăzute cu capacităţi de 
stocare a energiei electrice 
 

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, prezenta propunere legislativă. 
Consiliul Legislativ a avizat favorabil propunerea legislativă, iar  Guvernul, prin punctul de 
vedere transmis, nu susține adoptarea inițiativei legislative. Senatul a respins propunerea 
legislativă în ședința din data de 09.05.2022. Propunerea legislativă are ca obiect 
reglementarea unor măsuri pentru dezvoltarea infrastructurii de producţie şi stocare a energiei 
electrice şi de echilibrare a Sistemului Electroenergetic Naţional, prin construirea şi operarea 
centralelor eoliene şi fotovoltaice prevăzute cu capacităţi de stocare a energiei electrice. 
Potrivit expunerii de motive, demersul legislativ vizează debirocratizarea procesului de 
scoatere din circuit agricol a terenurilor necesare dezvoltării capacităţilor de producţie de 
energie electrică din surse regenerabile, stimularea investiţiilor în capacităţi noi de energie 
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verde şi crearea de noi locuri de muncă, asigurarea atingerii ţintelor asumate de România la 
nivel european privind decarbonarea şi reducerea deficitului comercial prin reducerea 
dependenţei României faţă de importurile de energie. 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. 

Reprezentantul Ministerului Energiei a precizat că nu susține adoptarea proiectului de 
lege. 

Domnul președinte Ioan-Sabin Sărmaș a supus la vot avizarea inițiativei legislative. 
Cu majoritate de voturi membrii comisiei au hotărât avizarea negativă a propunerii 
legislative. 
 

5. PLx nr. 267/2022 - Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.44/2022 privind stabilirea unor măsuri în cadrul 
sistemului de sănătate, precum și pentru interpretarea, modificarea și 
completarea unor acte normative 

 
Domnul președinte Ioan-Sabin Sărmaș 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 11.05.2022. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare stabilirea, 
începând cu trimestrul II al anului 2022 a unor măsuri în sistemul de asigurări sociale de 
sănătate prin care să se asigure tranziţia spre o situaţie similară celei anterioare contextului 
pandemic. Prin aceste măsuri se urmăreşte, deopotrivă, asigurarea unei sustenabilităţi 
financiare a furnizării serviciilor medicale, medicamentelor şi dispozitivelor medicale, pentru 
justificarea cheltuielilor şi pentru realizarea unui control al costurilor în cadrul sistemului de 
asigurări sociale de sănătate, preîntâmpinându-se apariţia unor disfuncţionalităţi majore în 
asigurarea accesului bolnavilor la serviciile medicale preventive şi curative, în contextul 
continuării acţiunilor de limitare a răspândirii infecţiei cu noul coronavirus în rândul 
populaţiei. 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 Sănătății a precizat că susține adoptarea proiectului de 
lege. 

Domnul președinte Ioan-Sabin Sărmaș a supus la vot avizarea proiectului de lege. Cu 
majoritate de voturi membrii comisiei au hotărât adoptarea unui aviz favorabil. 

 
6. PLx nr.279/2022 - Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea 

unor acte normative privind documentele de şedere eliberate cetăţenilor 
Uniunii Europene şi membrilor de familie ai acestora, precum şi în 
domeniul străinilor 

 
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 
urgență, prezentul proiect de lege. Consiliul Legislativ și Consiliul Economic și Social au 
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avizat favorabil proiectul de lege, iar Senatul a adoptat proiectul de lege în ședința din data de 
16.05.2022. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea unor 
acte normative privind documentele de şedere eliberate cetăţenilor Uniunii Europene şi 
membrilor de familie ai acestora, precum şi în domeniul străinilor. Potrivit expunerii de 
motive, proiectul cuprinde măsuri de armonizare a legislaţiei naţionale cu dispoziţiile 
Regulamentului (UE) nr.1157/2019 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 iunie 
2019 privind consolidarea securităţii cărţilor de identitate ale cetăţenilor Uniunii şi a 
documentelor de şedere eliberate cetăţenilor Uniunii şi membrilor de familie ai acestora care 
îşi exercită dreptul la liberă circulaţie. 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. 

Reprezentanul Inspectoratului General pentru Imigrări a precizat că susține 
adoptarea proiectului de lege. 

Domnul președinte Ioan-Sabin Sărmaș a supus la vot avizarea proiectului de lege. 
Cu majoritate de voturi membrii comisiei au hotărât avizarea favorabilă a acestuia. 
 

7. PLx nr.276/2022 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţã a Guvernului nr.52/2022 privind unele măsuri bugetare destinate 
organizării şi desfăşurării celei de-a 21-a ediţii a Conferinţei 
Plenipotenţiarilor Uniunii Internaţionale a Telecomunicaţiilor la 
Bucureşti, în perioada 26 septembrie -14 octombrie 2022 

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

art.95 și 117 alin.(3) din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, Comisia pentru 
buget, finanțe și bănci și Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor, au fost 
sesizate spre dezbatere, în fond, în procedură de urgență, cu 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 16 mai 2022. Camera 
Deputaților este Cameră decizională, potrivit prevederilor art.75 alin. (1) din Constituția 
României, republicată. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare stabilirea unui 
mecanism de finanţare a acţiunilor şi activităţilor necesare procesului de pregătire, organizare 
şi desfăşurare a Conferinţei Plenipotenţiarilor Uniunii Internaţionale a Telecomunicaţiilor al 
ordonatorilor principali de credite ai bugetului de stat sau unităţilor administrativ-teritoriale 
cu atribuţii în organizarea şi desfăşurarea evenimentului, din sumele virate de ANCOM. 
Astfel, se propune ca, din excedentul bugetar aferent anilor anteriori, ANCOM să vireze la 
bugetul de stat suma de 88.000 mii lei, în vederea finanţării cheltuielilor ordonatorilor 
principali de credite, determinate de organizarea şi desfăşurarea Conferinţei, între care şi 
Primăria Municipiului Bucureşti. 

Domnul președinte Ioan-Sabin Sărmaș a propus amnarea dezbaterii acestui proiect de 
lege ca urmare a solicitării ANCOM pentru a clarifica o serie de aspecte financiare. 

Cu unanimitate de voturi propunerea domnului preșeinte a fost adoptată cu 
unanimitate de voturi. 
 

8. PLx nr.277/2022 -  Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţã a Guvernului nr.53/2022 privind modificarea şi completarea 
Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi 
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finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor 
acte normative. 

 
Domnul președinte Ioan-Sabin Sărmaș 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 16.05.2022. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi 
completarea Legii nr.129/2019, în sensul instituirii obligaţiei anumitor entităţi raportoare de a 
notifica Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor în termen de 15 zile de 
la data începerii, suspendării sau încetării activităţii care intră sub incidenţa dispoziţiilor 
actului normativ de bază. 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. 

Reprezentanții Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor au 
precizat că susțin adoptarea proiectului de lege. 

Domnul președinte Ioan-Sabin Sărmaș a supus la vot avizarea proiectului de lege. 
Cu unanimitate de voturi membrii comisiei au hotărât avizarea favorabilă a acestuia. 
 
 

PREȘEDINTE 

Ioan – Sabin Sărmaș 


