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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

              Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor 
 

PROCES VERBAL 

al ședinței Comisiei din 29 martie 2022 

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

Lucrările ședinței au fost conduse de domnul deputat Bogdan-Gruia Ivan, 
vicepreședinte al Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor. 
 La lucrările ședinței a fost prezentă, în calitate de invitat, doamna consilier Claudia 
Roșianu din partea Ministerului Justiției. 
 

Pe ordinea de zi a ședinței s-au aflat: 

1. Plx nr.88/2022 - Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea 
Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe 
drumurile publice, republicată și pentru modificarea Legii nr.286/2009 
privind Codul penal; 

2. PLx nr.125/2022 - Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.12/2022 pentru modificarea și completarea unor acte 
normative din domeniul transporturilor rutiere; 

3. PLx nr.128/2022 - Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.10/2022 pentru modificarea și completarea Legii 
nr.346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici 
și mijlocii; 

4. PLx nr.130/2022 - Proiectul de Lege privind reglementarea activității 
prestatorului casnic;   

5. PLx nr.133/2022 - Proiectul de Lege privind registrul comerțului și pentru 
modificarea și completarea altor acte normative cu incidență asupra 
înregistrării în registrul comerțului. 

 

 

Domnul vicepreședinte Bogdan-Gruia Ivan a propus modificarea ordinii de zi 
respectiv, punctul 5- PLx nr.133/2022 - Proiectul de Lege privind registrul comerțului și 
pentru modificarea și completarea altor acte normative cu incidență asupra înregistrării în 
registrul comerțului, să fie dezbătut la punctul 1 și punctul 1 - Plx nr.88/2022 - Propunerea 
legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului 
nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată și pentru modificarea Legii 
nr.286/2009 privind Codul penal, să fie dezbătut la punctul 5.  
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Cu unanimitate de voturi propunerea domnului vicepreședinte a fost adoptată. 
 
1. PLx nr.133/2022 - Proiectul de Lege privind registrul comerțului și pentru 

modificarea și completarea altor acte normative cu incidență asupra 
înregistrării în registrul comerțului 

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 propunerea legislativă, Consiliul Economic și 
Social a avizat nefavorabil proiectul de act normativ, iar Senatul a adoptat proiectul de lege în 
ședința din data de 14.03.2022. Proiectul de lege are ca obiect codificarea dispozițiilor 
referitoare la operațiunile de înregistrare în registrul comerțului și în alte registre ținute de 
Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC), pe baza controlului registratorului sau, 
după caz, pe baza hotărârii instanței judecătorești, reglementarea statutului registratorului de 
registrul comerțului, a modului de organizare și funcționare a ONRC și a oficiilor registrului 
comerțului de pe lângă tribunale, a procedurii de înregistrare în registrul comertului, pe baza 
controlului de legalitate realizat de registrator, stabilirea actelor și faptelor care se 
înregistrează în registrul comerțului, a procedurii în fața registratorului și în fața instanței de 
judecată, în vederea simplificării procedurilor de înregistrare în registrul comerțului, pentru a 
permite, astfel, depunerea documentelor în format electronic, prin verificarea îndeplinirii 
condițiilor prevăzute de lege, în sensul comunicării între autorități și utilizarea informațiilor 
sau a documentelor aflate deja la dispoziția acestora și pentru a permite accesul online a 
tuturor formalităților pentru constituirea unei societăți și înregistrarea unei sucursale prin 
utilizarea mijloacelor de identificare electronică și a mijloacelor electronice de comunicare, 
reglementarea accesului online la informațiile privind societățile, inclusiv la informațiile 
privind societățile înregistrate în alte state membre ale Uniunii Europene, în scopul 
îmbunătățirii accesibilității serviciului public al registrului comerțului, al asigurării 
disponibilității informațiilor extinse și actualizate privind înființarea și funcționarea 
societăților, precum și pentru asigurarea unor proceduri unitare la înregistrare a persoanelor 
fizice și juridice, în raport de reglementările în domeniul societăților, în materia prevenirii și 
combaterii spălării banilor și a protecției datelor cu caracter personal. 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. 

Reprezentanul Ministerului Justiției a precizat că susține adoptarea prezentului proiect 
de lege în forma adoptată de Senat. 

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.125/2022 - Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei 

Guvernului nr.12/2022 pentru modificarea și completarea unor acte 
normative din domeniul transporturilor rutiere 
 

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 
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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, iar Senatul a adoptat proiectul de lege în ședința din data de 14.03.2022. Proiectul 
de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului 
nr.27/2011, a Ordonanţei Guvernului nr.37/2007, a Ordonanţei Guvernului nr.26/2011, 
precum şi a Legii nr.16/2017. De asemenea, proiectul vizează transpunerea Directivei (UE) 
2020/1057 a Parlamentului European şi a Consiliului din 15 iulie 2020 de stabilire a unor 
norme specifice cu privire la Directiva 96/71/CE şi la Directiva 2014/67/UE privind detaşarea 
conducătorilor auto în sectorul transportului rutier şi de modificare a Directivei 2006/22/CE 
în ceea ce priveşte cerinţele de control şi a Regulamentului (UE) nr.1024/2012. Totodată, 
proiectul stabileşte măsurile de aplicare a unor prevederi din Regulamentul (UE) 2020/1055 
al Parlamentului European şi al Consiliului din 15 iulie 2020 de modificare a Regulamentelor 
(CE) nr.1071/2009, (CE) nr.1072/2009 şi (UE) nr.1024/2012 în vederea adaptării acestora la 
evoluţiile sectorului transportului rutier. 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. 

 
3. PLx nr.128/2022 - Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.10/2022 pentru modificarea și completarea Legii 
nr.346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici 
și mijlocii 
 

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, cu prezentul proiect de lege. Consiliul Legislativ și Consiliul Economic și Social au 
avizat favorabil proiectul de ordonanță de urgență. Senatul a adoptat proiectul de lege în 
ședința din data de 14.03.2022. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare  modificarea şi 
completarea Legii nr.346/2004. Proiectul vizează simplificarea procesului legislativ cu 
privire la modalitatea de realizare a testului IMM, preconizându-se, totodată, și completarea 
art.251, care enumeră programele naţionale destinate finanţării întreprinderilor mici şi 
mijlocii, care se derulează până la 31 decembrie 2027, cu două noi programe, şi anume: 
programul pentru stimularea înfiinţării întreprinderilor mici şi mijlocii „Start-up Nation - 
ROMÂNIA” şi programul privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar pentru 
întreprinderile din domeniul turismului, structuri de cazare, structuri de alimentaţie şi agenţii 
de turism, a căror activitate a fost afectată în contextul pandemiei de COVID-19. 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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4. PLx nr.130/2022 - Proiectul de Lege privind reglementarea activității 
prestatorului casnic  
 

Domnul vicepreședinte Bogdan-Gruia Ivan a precizat că, proiectul de lege a fost votat 
de plenul Camerei Deputaților în procedură de urgență. 

 
5. Plx nr.88/2022 - Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea 

Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe 
drumurile publice, republicată și pentru modificarea Legii nr.286/2009 
privind Codul penal 
 

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 cu observații proiectul de act normativ. Senatul a 
respins inițiativa legislativă în ședința din data de 02.03.2022. Guvernul susține adoptarea 
acestei inițiative legislative. Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea 
şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2002, precum şi modificarea 
art.324 din Legea nr.286/2009. Proiectul vizează instituirea posibilităţii constatării 
contravenţiilor cu ajutorul dispozitivelor de înregistrare video utilizate de participanţii la 
trafic sau instalate de autorităţile administraţiei publice locale. Totodată, se propune 
modificarea art.324 din Codul penal, în sensul incriminării falsificării unei înregistrări sau a 
folosirii unei înregistrări falsificate în vederea producerii unei consecinţe juridice. 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. 

În continuare domnul vicepreședinte Bogdan – Gruia Ivan a menționat că domnul 
deputat Mihai-Cătălin Botez, care este și unul din ințiatori, a depus o serie de amendamente 
la prezenta poropunere legislativă și a dat cuvântului domnului deputat pentru a prezenta 
inițiativa legislativă și amendamentele. 

Domnul deputat Mihai-Cătălin Botez a precizat că actele normative trebuie să 
răspundă necesității unui cadru legislativ modern și să reprezinte un răspuns coerent și 
articulat la realitățile secolului XXI. De altfel, scopul legii, astfel cum este definit la alin. (2) 
al art. 1 din O.U.G. nr. 195/2002, este „asigurarea desfãșurării fluente și în siguranță a 
circulației pe drumurile publice, precum ocrotirea vieții, integrității corporale a sănătății 
persoanelor participante la trafìc sau afiate în zona drumului public, protecția drepturilor și 
intereselor legitime ale persoanelor respective, a proprietății publice private, cât a mediului. 
Astfel se impune actualizarea și modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 
privind circulația pe drumurile publice, în sensul în care, constatarea contravențiilor să se 
poată face și cu ajutorul înregistrărilor produse de mijloacele video folosite de participanții la 
trafic ori de autoritățiile publice locale, chiar dacă aceste mijloace nu sunt certificate, cu 
condiția ca proba video să fie însoțită de declarația pe propria răspundere a participantului la 
trafic care o furnizează, asupra faptelor petrecute, precum și asupra autenticității și 
veridicității înregistrării video furnizate. În ceea ce privește amendamentele depuse acestea 
prevăd următoarele: adăugarea sintagmei „sau de alte persoane fizice sau juridice” prin care 
este lărgită categoria persoanelor fizice sau juridice ale căror mijloace video pot servi la 
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constatarea contravențiilor. Astfel, pe lângă mijloacele video ale participanților la trafic și ale 
autorităților administrației publice locale, pentru constatarea unor contravenții vor putea fi 
folosite și mijloacele video ale pietonilor și ale unor societăți comerciale care au montate 
camere de supraveghere și care surprind momentul incidentului din trafic. S-a adăugat 
sintagma „sau de înregistrare” care este necesară pentru a intra sub incidența art.109 alin.(21) 
și vehiculele care nu sunt înmatriculate, dar sunt înregistrate în sensul art.14 din OUG 
195/2002. De asemenea, s-a adăugat sintagma „a posesorului mijlocului video asupra 
faptelor”, care este necesară pentru a sublinia faptul că declarația posesorului mijlocului 
video se referă strict la situația de fapt și nu la situația de drept prin stabilirea încadrării 
juridice a faptelor.  

În continuare domnul vicepreședinte Bogdan-Gruia Ivan a supus la vot 
amendamentele depuse la propunerea legislativă. Cu majoritate de voturi amendamentele au 
fost adoptate. 

Domnul vicepreședinte Bogdan-Gruia Ivan a supus la vot avizarea ințiativei 
legislative, cu amendamente. Cu majoritate de voturi membrii comisiei au hotărât avizarea 
favorabilă a acesteia, cu amendamente admise. 
 
 

VICEPREȘEDINTE 

BOGDAN-GRUIA IVAN 


